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Mededelingen vanuit het bestuur
Bijgaand ontvangt u het verslag van de algemene
ouderavond, met als bijlage de concept begroting zoals die
is gepresenteerd. Met excuses dat het zo lang op
zich heeft laten wachten.
Een aantal zaken zijn inmiddels al niet meer actueel maar
het verslag geeft weer wat er die avond is besproken.
met vriendelijke groet,
Hadewych Lammers

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.

Open huis Breeduit

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.

Oproep voor adverteerders
Elk jaargetijde krijgen alle ouders en leerkrachten het
prachtige blad de Seizoener. Ook dit schooljaar gaan we
weer vier Seizoeners uitbrengen.
Dit kost onze school een hoop geld.
Om het voortbestaan van de bussumse editie mogelijk te
houden zijn wij op zoek naar nieuwe adverteerders die een
of meerdere malen een advertentie willen plaatsen.
Heb je een (eigen) bedrijf of praktijk, ken je iemand met
een bedrijf, wil je daar graag reclame voor maken terwijl
je de school op deze manier enorm steunt, neem dan even
contact op met mij.
Hartelijke groet,
Barbara Rep (moeder van Lana en Fenne, kleuterklas
Juffie Marit) 6923080 barbbarb@xs4all.nl

Feestelijk Open Huis Breeduit op 09-09-‘09
De gebruikers van Breeduit nodigen iedereen uit om op
09-09-’09 het feestelijk open huis van Breeduit bij te
wonen.
Breeduit bestaat uit: Jeugdbibliotheek, GGD, Elcker
jeugdtheater, jeugdtheaterschool, Versa, Basisscholen de
Zonnewijzer en Emmaschool (lokatie Michiel de Ruyter) en
BSO
Voor jong en oud is er van alles te beleven.
In de nieuwe theaterzaal voert Elcker Theater het
toneelstuk De Kleine Prins op.
De GGD houdt spreekuur voor zieke beren en poppen en in
de bibliotheek worden boekenleggers gemaakt. Klimclub
Rock Steady helpt kinderen bij het abseilen en bij het
steile wand klimmen.
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Verder is er een springkussen, een draaimolen, een
suikerspinkraam, portrettekenen, schminken en clown
Ellebel deelt ballonfiguren uit. Iedereen kan meedoen aan
een quiz.

Om de training te kunnen volgen is ervaring met paarden
niet nodig. De oefeningen die gedaan worden betreffen
grondoefeningen, er wordt dus niet op het paard gereden.

De BZT-band verzorgt een spetterend muziekoptreden.

Trial: dinsdag 15 september
van 9.00u tot 18.00 u.
Prijs: € 85,- incl. Lunch ( voor bedrijven excl.btw)

Het feest begint om 14.00 uur en is rond 16.00 uur
afgelopen.
Graag tot ziens in Breeduit.
Lange Heul 149a
1403 NH Bussum

Opgeven kan bij:
Annette Timmer 06-55702303
Annelies Vermeulen 06-12200816

Lezing opvoeding en spiritualiteit
Ontdek de leider in jezelf (TOUT UNI)
TOUT UNI verzorgt op unieke wijze een
leiderschapstraining. Deze training biedt u inzicht in uw
leiderschap, hoe u leiding geeft aan uw personeel maar ook
hoe u de leiding neemt in uw eigen leven en hoe u de ander
begeleid.
TOUT UNI werkt in deze training met paarden als spiegel.
Van nature zijn paarden gevoelig voor leiderschapsgedrag.
In hun interactie met elkaar, maar ook met mensen,
spiegelen zij het leiderschap van de ander direct.
Doordat de deelnemers grondoefeningen doen met de
paarden wordt hun leiderschapsgedrag feilloos gespiegeld
door de paarden. De directe feedback van het paard geeft
inzicht in het huidige gedrag van de deelnemer. Met behulp
van de instructrice die optreedt als intermediair tussen
deelnemer en paard, kan er direct geoefend worden met
nieuw gedrag.

Opvoeding en spiritualiteit, lezing door Frans Lutters
dinsdag 27 oktober, Veldweg 1, Bussum, 20.15-22.00 uur
Entré: vrijwillige bijdrage
Kinderen in onze tijd hebben vaak spirituele ervaringen ,
die niet altijd binnen de kaders van de traditionele religies
vallen. Tevens ontmoeten zij in de samenleving juist veel
vormen van godsdienst. Wat is hiervan de betekenis en hoe
kunnen we als ouders, grootouders en verzorgers hiermee
omgaan?
Kunnen we de belevingen van de kinderen een plaats geven?
Verhalen, gesprek en rituelen kunnen daarbij een hulp zijn.
Frans Lutters (1958) leerkracht, auteur en vader, zal
hierover op vrijmoedige en inspirerende wijze, spreken. Er
zal ook ruimte voor gesprek en uitwisseling zijn.

Als de deelnemers zich bewust zijn geworden van hun
huidige gedrag kan er een route bepaald worden naar
gewenst gedrag. Om de vertaalslag te maken naar het
werkveld van de deelnemer wordt er een routemap
gemaakt. Dit geeft de deelnemers de mogelijkheid om in
de praktijk, met het nieuwe gedrag te oefenen en het
volledig te integreren in hun handelen.
De paarden warmee we werken hebben ieder zo hun eigen
karakter. Zo is de een prima in staat zich voor te doen als
de luie, opstandige of niet gemotiveerde medewerker en de
ander als de weerbarstige klant/cliënt.
Aan het einde van de training is de deelnemer in staat dit
gedrag te herkennen, op te vangen en om te buigen naar
gewenst gedrag.
De volgende thema’s kunnen bijvoorbeeld aan bod komen;
omgaan met grenzen en je eigen ruimte bepalen
omgaan met weerstand en (faal)angst
direct en helder communiceren
macht en beheersing
timing
voorstellingsvermogen en vernieuwing
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Percussieclub
Maandag 7 en 14 september a.s. zijn er weer open lessen
van de PercussieClub. De toegang is gratis.
Van 19.30 tot 21.30 uur kunnen we kennis maken en
natuurlijk samenspelen !
Dit is alweer het vierde seizoen dat de PC van start gaat.
De percussieclub is er voor iedereen die ritmische muziek
op slagwerk en percussie wil maken in een groep en we zijn
op zoek naar een pianist en een bassist om mee te doen.
We werken uiteindelijk toe naar een concert in het Elcker
theater te Bussum waarbij gastspelers worden
uitgenodigd.
Deze keer word dat o.a. slagwerker Gijsbert Zwart [Circle
percussion / Slagerij van Kampen]
Het programma heet SONGS for SPRING.
Hans Hasebos is multi-instrumentalist, componist en
oprichter van de PercussieClub. Hij heeft klassiek
slagwerk gestudeerd. Ieder jaar geeft hij workshops bij
Buitenkunst. Zijn passie ligt erin muziek te maken vanuit
jezelf. Binnen de groep kunnen mensen mee doen op hun
eigen niveau. Wat hij belangrijk vindt, is dat mensen zich
ontwikkelen. De kunst van het improviseren [het op je
gehoor spelen] is dan ook belangrijker dan het spelen van
blad. Hierin ligt, zowel voor Hans als voor de andere leden
van de PercussieClub, de avontuurlijke uitdaging. Er is
ruimte voor andere instrumenten, het uitgangspunt blijft
ritmische muziek.
De PC is een regionale slagwerkgroep die opereert vanuit
Bussum.
Kijk voor een routebeschrijving, data, kosten, muziek en
foto's van eerdere concerten en projecten op
www.percussieclub.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2009
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
Woensdag 3
Vrijdag 12
Maandag 22 t/m vrijdag 26

Activiteit

Opmerking

Ouderavond klas 3 en 6
Informatieavond overen door de Vrije
School voor
peuterouders
Michaëlsfeest
Toetsweek
Studiedag
Verhuizing?
Herfstvakantie
Klas 1
Klas 2

In de grote zaal

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
Ouderavond klas 1
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 maandag 17
mei
Mei 2010
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

Gewone schooltijden
Wordt verstuurd
In de avond
In de middag
Maandag 17 mei is studiedag

Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag

Gewone schooltijden

Kennismakingsavond
Kennismakingsochtend
Ouderavond
Schoolreisje
St Jan
Teamuitje

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

Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

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