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Mededelingen vanuit de directie
Twee weken voor de zomervakantie ben ik begonnen als
interim schoolleider. Als praktijkbegeleider voor de
zijinstroom van leraren (vanuit Hogeschool Helicon) en als
schoolbegeleider vanuit de Begeleidingsdienst ken ik de
school geruime tijd. Daardoor kon ik snel aan de slag om
samen met het team en het bestuur de formatie rond te
krijgen. Dat was de belangrijkste opdracht. Het team is
versterkt met twee jonge mensen die enthousiast hun
bijdrage willen leveren aan de verdere groei van deze
school: Daphne Bont (klas 2, samen met juf Karen) en
Marieke van den Dool (klas 4, samen met juf Jacqueline).
Nog voor de zomer heb ik voorgesteld om met een opmaat
het schooljaar gezamenlijk te openen. Het bijzondere van
deze school is dat iedereen direct enthousiast is. De
leraren hadden ’s middags hun inhoudelijk deel. ’s Avonds
was het deel van leraren en ouders gezamenlijk.
Ik denk dat we kunnen terugkijken op een geslaagde
opmaat. We zullen dit zeker als gewoonte vasthouden.
De eerste schooldag was eveneens een bijzondere dag.
Helaas was er verwarring over de eindtijd, onze excuses
hiervoor. In de jaarplanner zullen alle eindtijden worden
toegevoegd.
In de eerste pedagogische vergadering hebben alle leraren
verteld over hun start in de klas. Daaruit bleek dat
iedereen goed begonnen is. Een andere waarneming was dat
de kinderen zo gezond terug zijn gekomen na deze
heerlijke zomer.

Het overzicht van alle taakeigenaren zal gepubliceerd
worden in de schoolbel.
Mijn ervaring is dat deze werkwijze rust in de school
brengt, duidelijkheid geeft over wie waarover gaat en dat
de aanwezige talenten benut worden.
Een melding op het gebied van personeel. Juf Jeanny, de
intern begeleider, is gestart met 2 dagdelen en zal dit
geleidelijk aan uitbreiden. Juf Eugenie vervangt haar
gedurende 1 ½ dag.
Verder ben ik iedere donderdag op school, en mogelijk op
andere tijdstippen, bij vergaderingen of ouderavonden.
Marit Brand, kleuterleraar, is aanspreekpunt op de overige
dagen. U kunt mij bereiken op
directie@vrijeschoolmichael.nl
Mijn tijd op deze donderdag is beperkt, mocht u mij willen
spreken, kunt u via de administratie een afspraak maken.
Frank de Kiefte

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag: 8.45 – 10.00 in de grote zaal.
Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of
meedoen is van harte welkom.
Het ouderkoor start weer op 3 september 2009.

De Schoolfotograaf
In de tweede vergadering, een zakelijke vergadering,
hebben we een begin gemaakt met het aanstellen van
proceseigenaren en taakeigenaren voor alle taken en
processen in de school. Voor de zomer hebben we dit
organisatiemodel verkend, na de vakantie zijn we er direct
mee aan de slag gegaan. In de volgende zakelijke
vergadering stellen we de taakverdeling vast. Vervolgens
heeft iedere taakeigenaar de ruimte om binnen zijn gebied
besluiten voor te bereiden, zich te laten adviseren,
adviezen te verwerken en vervolgens het besluit te nemen.
Een proceseigenaar verzorgt de hele procedure rondom
een proces, van het begin tot het eind. Voor de
ontwerpfase van de bouw is vanuit het team een eigenaar
aangesteld, dit zal ook gelden voor de verhuizing.

Komt op donderdag 17 september.
Nelly

Het ouderkoor
September 2009
Het ouderkoor bestaat uit een groep van ongeveer 12
ouders. Ieder jaar /seizoen verandert de samenstelling
maar er is een vaste kern die nu het 5de jaar in gaat.
Wekelijks komt het koor samen op donderdag van 8.45 tot
10.00 in de zaal.
Onze basis is meerstemmige liederen en canons die
aansluiten bij de seizoenen, de jaarfeesten en/of de
vertelstof uit de klassen. Een aantal keer per jaar
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ondersteunen we de jaarfeestvieringen in de zaal en zingen
we tijdens vieringen.
Als je het leuk vindt, met ons kennis te maken kun je altijd
een keer komen luisteren of meezingen. In principe starten
we altijd net voor of net na een schoolvakantie met een
nieuw repertoire.
Kosten zijn 3 euro per keer.
Eerstvolgende keer is 3 september.
Ik zing zelf graag en heb lange tijd zanglessen gevolgd bij
Maaike Kitslaar. Ik heb gewerkt met kinderen aan
meerstemmige stukken en musicals. Dit jaar ga ik voor het
5de jaar met het ouderkoor verder. Wat me aantrekt is
samen iets moois te krijgen.

Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording
draagt, maar waarin leerkrachten, ouders en verzorgers en
andere betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen
(advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of
evenementen e.d.).
Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.
Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt
herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.

Communicatie in de opvoeding
Opvoeding als ontwikkelingsweg

Groet,
Karen Bosman,
035-6936572

Mededelingen vanuit de redactie
In deze schoolbel staat de COMPLETE jaaragenda vermeld
voor het schooljaar 2009 – 2010. Ik ben van plan om vanaf
nu per week datgene wat op 1 A4 past uit te printen voor
een ieder zodat de ‘werk’agenda altijd op 1 pagina past.
Weet echter dat de gehele agenda bekend is tot het eind
van het schooljaar. Alle wijzigingen zullen vanaf nu op deze
‘master’ worden doorgevoerd met de bekende ‘rode’ lijnen
van week tot week.
Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van de agenda
van vorige week, let daar alstublieft even op (data van
studiedagen).
Eddy de Boer

Een cursus door Carien Huijzer
In deze cursus wordt opvoeden
gezien als een ontwikkelingsweg
voor volwassenen.
Bij het opvoeden rijzen bij elke
leeftijdsfase nieuwe vragen.
Wat te doen als het kind alles
zelf wil doen, terwijl je haast
hebt of als het driftig wordt? Hoe reageer je als kinderen
ruzie hebben? Als kinderen niet willen slapen? Als ze niets
aan je vertellen, terwijl er wel wat aan de hand is? Hoe
geef ik grenzen aan die serieus worden genomen? Hoe ga ik
om met een partner met een andere opvoedingsvisie? Hoe
ga ik om met mijn emoties? Enzovoort.
In de cursus gaat het erom voor jezelf helder te krijgen
hoe je een fijne relatie kunt opbouwen en onderhouden
met je kinderen en hoe plezier te hebben in opvoeden.
Er zijn 7 bijeenkomsten met theorie, oefeningen en
training van communicatieve vaardigheden en reflectie op
de eigen situatie. De volgende onderwerpen komen onder
meer aan bod:
- de verschillende leeftijdsfasen,
- het inleven in kinderen
- het aangeven van grenzen,
- het omgaan met conflicten,
- de eigen ongewenste blokkades en patronen.
- omgaan met opvoeders met een andere visie
De deelnemers krijgen een uitgebreide handleiding waarin
de communicatieve vaardigheden staan beschreven met
oefeningen.
Carien Huijzer is moeder van 4 kinderen en geeft sinds
1992 communicatiecursussen en trainingen aan ouders,
leraren en kinderen, voor scholen en voor teams in
organisaties. Daarnaast geeft ze individuele
therapeutische begeleiding, relatietherapie en begeleiding
bij conflicten.
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De cursus wordt gegeven op de vrije school Michaël op de
volgende data: donderdagavond 14/9, 28/9, 12/10, 26/10,
9/11, 23/11, 14/12 van 20.00 uur tot 22.15 uur.
De kosten zijn 130,- euro inclusief cursusmap.
Opgave bij Edith Blom 035-5336158 of
info@vrijeschoolmichael.nl

De landelijk populaire workshop How2talk2kids wordt nu
ook gegeven in Bussum en wel op de school van uw kinderen!

28 sept.: Parcival in het Licht van Michael,
voordracht door Lisette Buisman
5 okt.:
Wetenschap of Religie? Tegenspraak of
Samenspraak? Voordracht: Maarten Udo de Haes
Tijd:
20.15 – 22.00 uur.
Kosten: Vrijwillige bijdrage (richtbedrag 10,-).
Plaats: Kerk Christengemeenschap ‘t Gooi,
Veldweg 1, te Bussum.
Voor déze avonden 28 sept en 5 okt hoeft men zich niet op
te geven.

In onze opvoeding weten we heus wel hoe het moet...
consequent zijn, grenzen stellen, positief gedrag belonen.
En vaak lukt het ook aardig. Maar toch. Soms knaagt het.
Dat je hebt geschreeuwd of dat die onderhandelingen zo
lang duren. Leuk is anders. En wat moet je dan...

Informatie over dit alles:
- Job de Raadt tel. 035 - 52 56 308 /
deraadt.prior@kpnplanet.nl
- Els IJsselmuiden tel. 035 – 65 63 160 /
els@ijsselmuiden.info

In de workshop How2talk2kids ervaar je dat effectieve
communicatie een enorme impact heeft op je kind en dus
op jullie relatie.
Kort samengevat leert de workshop How2talk2kids je een
andere manier van praten, zonder oordelen, op een
beschrijvende manier. Zodat de sfeer goed blijft en je
kind de ruimte krijgt om zelf na te denken binnen
duidelijke grenzen.

Website: www antroposofie.nl – ledengroepen – ’t Gooi

Opvoedcursus

De workshop bestaat uit zeven avonden en wordt gegeven
in de klas van juf Irma. De eerste bijeenkomst start op
donderdagavond 10 september van 20.00 tot 22.00 uur.
Een brochure vindt u op het mededelingenbord van school.
Ga voor data en inschrijving naar de site
www.how2talk2kids.nl.
Maximaal 12 deelnemers (er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar).
Agenda:
10 september Start workshop How2talk2kids Vrije school
Michaël.

Blazersklas Gooische Muziekschool en Crescendo
Voor wie?
Kinderen van 9 t/m 12 jaar. Als je het leuk vindt om samen
muziek te maken, ook al kan je nog geen noot lezen en geen
enkel geluid krijgt uit een blaasinstrument.
Dan is dit wat voor jou!!
Wat houdt dit in?
1 uur/week orkestles én ½ uur/week groepsles
Inclusief gratis huur van een instrument.
We willen starten in september met minimaal 6 leerlingen
en maximaal 10. Eventuele wachtlijst is mogelijk.
Welke instrumenten?
Klarinet, Alt Saxofoon, Dwarsfluit, F Hoorn, Trompet,
Trombone en Slagwerk.

Zoektocht naar de graal in heden en verleden
Georganiseerd door de Christengemeenschap &
Antroposofische vereniging
7 sept.: Parcival en de Heilige Graal,
vertelling door Job de Raadt
14 sept.: Het Graalsmotief in het verleden,
voordracht door Ton van Osch
21 sept.: Het Graalsmotief in de huidige tijd,
voordracht door Ton van Osch:
Tijd:
20.15 – 22.00 uur.
Kosten: Vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 10,-).
Plaats: Therapeuticum Naarden-Bussum,
Comeniuslaan 14, te Naarden.
NOODZAKELIJK opgeven bij Job de Raadt
(035 - 52 56 308 of deraadt.prior@kpnplanet.nl)

Wat gaat dit kosten?
Voor maar….€495,=/per jaar Kan jij erbij zijn!!
Voor meer informatie en aanmelding van de blazersklas kun
je terecht bij Iris de Wilde, ikabo@planet.nl
kijk voor meer informatie over Crescendo en haar
Beginnersorkest, instap mogelijk met 2 jaar blaas ervaring,
of het grote Harmonieorkest met meer blaas ervaring, op
onze website www.crescendobussum.nl
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Peuterspeelzaal “Zonnestraaltje”

Op zaterdag 5 september is er een "Open Ochtend" op de
peuterspeelzaal.
Tijdens deze ochtend kunt u samen met uw kindje kennis
maken met de speelzaal. Terwijl u met een kopje
koffie/thee informatie krijgt over onze speelzaal en de
plaatsingsmogelijkheden, kan uw kleintje heerlijk spelen en
rondkijken.
Datum: Zaterdag 5 september 2009.
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Plaats: Vrije peuterspeelzaal "Zonnestraaltje"
Kamerlingh Onnesweg 2 (ingang Liebergerweg)
1223 JK Hilversum, tel: 035 - 6838543
www.vrije-peuterspeelzaal-zonnestraaltje.nl

Oppas voor ons hondje Flora gezocht
Afgelopen Mei ging er een droom van mij in vervulling en
liep ik een stuk van de pelgrimstocht vanuit Frankrijk naar
Spanje. Nu is mijn plan om vanaf 10 September het laatste
stuk van 'de Camino' te lopen naar Santiago de Compostella
en Finisterre (aan de kust).
Om mijn gezin in die periode dat ik weg ben, zoveel
mogelijk te ontlasten, zoek ik een oppasadres voor onze
hond Flora. Het zou voor vier weken zijn.
Van 9 September tot en met de eerste week van Oktober.
Flora is een Jack Russeltje met een zeer zachtaardig
karakter, ze is drie jaar oud en thuis is ze heel rustig in
haar mandje. Wie vindt het leuk om onze flora te
verzorgen, te knuffelen en met haar te dollen?
ALLE HULP IS WELKOM!!!
Caroline Schröder, moeder van Ischa uit klas 2 0356836398
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Augustus 2009
Maandag 31
September 2009
Dinsdag 1
Donderdag 3
Dinsdag 8
Dinsdag 15
Dinsdag 29
Woensdag 30 t/m vr 9 nov
Oktober 2009
Maandag 5
Woensdag 14 t/m vrijdag 16
Maandag 19 t/m vrijdag 23
Maandag 26
Dinsdag 27
November 2009
Dinsdag 3
Maandag 9
Woensdag 11
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Maandag 30
Maandag 30
December 2009
Vrijdag 4
Maandag 7
Dinsdag 8
Vrijdag 11
Zaterdag 12
Maandag 14
Donderdag 17
Vrijdag 18
Maandag 21 t/m vrijdag 1
januari
Januari 2010
Maandag 4
Donderdag 7
Dinsdag 12
Dinsdag 19
Maandag 25
Februari 2010
Dinsdag 2
Vrijdag 12
Maandag 22 t/m vrijdag 26

Activiteit

Opmerking

Ouderavond klas 2
Ouderavond kleuters
Ouderavond kleuters
Ouderavond klas 3 en 6
Info avond peuters
Michaëlsfeest
Toetsweek
Studiedag
Verhuizing?
Herfstvakantie
Klas 1
Klas 2

Juffies Irma en Edith
Juffie Marit

Gewone schooltijden

Werkavond Sint
Werkavond Sint

Kleuters
Klas 3
St Maarten
10 minuten gesprekken
Ouderavond klas 5/6
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
1e Advent

Werkavond Sint
Werkavond Sint
School 13:15 uit
In de avond
VO
In de middag
In de avond

St Nicolaas
2e Advent
Drempeltoets klas 6
Kleuterkerstspel
Kerstspel oefenen
3e Advent
Kerstviering onderbouw
Kerstspel onderbouw
Kerstvakantie

Gewone schooltijd

Studiedag
Nio Klas 6
Ouderavond klas 2
Ouderavond
Ouderavond klas 5
Ouderavond
Carnaval
Krokusvakantie

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 22,
Postbus 344
1400 AH Bussum

Kleuterklassen 12:00 uur uit

Gewone schooltijden
10:00 en 13:00 uur, Kerstviering kleuters 12:00 uur

Gezamenlijk voor klas 1 t/m 6

Kleuters leerrijpheid
Gewone schooltijden

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Maart 2010
Maandag 1
Dinsdag 2 t/m vrijdag 12
Dinsdag 16
Dinsdag 23
Dinsdag 30
April 2010
Donderdag 1
Donderdag 1
Vrijdag 2 t/m maandag 5
Dinsdag 6
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Vrijdag 30 t/m vrijdag 14
mei
Mei 2010
Maandag 17
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Juni 2010
Dinsdag 1
Vrijdag 11
Dinsdag 15
Dinsdag 22
Donderdag 24
Vrijdag 25
Juli 2010
Donderdag 1 en vrijdag 2
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

Studiedag
Toetsweek
Ouderavond klas 4
Ouderavond kleuters
Ouderavond klas 6
Inleveren 10 min str.
Paasviering
Paasweekend
Onderwijsk. rapport
Ouderavond klas 3
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Meivakantie

Studiedag
Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag
Kennismakingsavond
Kennismakingsochtend
Ouderavond
Schoolreisje
St Jan
Teamuitje
Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

Gewone schooltijden
Wordt verstuurd
In de avond
In de middag

Gewone schooltijden

Nieuwe klas 1
Nieuwe kleuters
Kleuters en klas 1,2 en 3
Klas 5
School uit om 13:15 uur
Geen school

Kleuters, laatste schooldag kleuters
Klas 1 t/m 5, schoonmaakdag kleuters, school uit om 13:15 uur
Onderbouw
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