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Mededelingen vanuit het bestuur
Bestuursvergadering I (2 september 2009)
Het bestuur wil u graag op hoofdlijnen informeren over
relevante onderwerpen die zijn besproken in de
vergadering.
Het is de eerste vergadering waar Rodim van Es en Boris
Hilberdink bij aanwezig zijn. Er wordt besproken hoe de
portefeuilles verdeeld gaan worden. Nu het bestuur groter
wordt is het mogelijk om meer verantwoordelijkheid bij de
verschillende portefeuilles neer te leggen.
Formatie
De formatie voor het komende jaar is rond wat betreft de
klassenleerkrachten en de vaklessen. Administratief
worden deze maand de laatste zaken afgerond waarna de
financiële kant van de formatie ook officieel kan worden
vastgesteld.
Begroting
We bespreken de begroting voor het komende schooljaar.
Er bestaat behoefte aan inzicht op detailniveau. De
penningmeester gaat dit verschaffen. De begroting gaat
wel alvast voor advies naar de Medezeggenschapsraad
(MR).
Nieuwbouw
De bouwaanvraag is in de afrondende fase. De commissie
Ruimte van de gemeente heeft nog vragen over de
buitenruimte, zodra die beantwoord zijn kan de vergunning
verleend worden. Nadat het bestuur dan het bestek heeft
goedgekeurd kan de aanbesteding beginnen. De sloop wordt
samen met de nieuwbouw aanbesteed. Zoals het er nu
uitziet gaan we de planning zoals die is opgesteld halen.
De architect maakt nu overzichtstekeningen van het
gebouw. Zodra die er zijn komt er een nieuwe editie van de
Bouwstenen uit die ook aan de buurtbewoners uitgedeeld
zal worden.
Daarnaast zal er na de verhuizing naar de tijdelijke
huisvesting een ouderavond worden georganiseerd speciaal
over de nieuwbouw.
Kees Peters gaat de begeleiding van het verdere
bouwproces aan Boris Hilberdink overdragen. In de
eerstkomende tijd zullen ze nog nauw samenwerken. Kees

heeft het begeleiden van de eerste fasen met veel plezier
gedaan. Hij merkte echter ook dat het moeilijk was
aangezien hij verder van de school staat nu zijn kinderen
er niet meer op zitten.
Het bestuur dankt Kees Peters heel hartelijk voor al het
werk en de energie die hij in het begeleiden van het
nieuwbouwproces heeft gestoken.
Tijdelijke huisvesting
Op 3 september is er een eerste overleg met een groep
ouders die de mogelijkheden onderzocht heeft om toch
met de hele school in de Michiel de Ruyterschool te
kunnen. Het bestuur ziet dit uiteraard ook als het ideale
scenario. Bij het beoordelen van de plannen zullen de
belangrijkste argumenten zijn dat het voor de
leerkrachten een werkbare situatie moet zijn en dat het
van gemeente en brandweer mag qua veiligheid.
De volgende bestuursvergadering is op donderdag 17
september.
Giel Verbeeck

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.
Van de schoolleiding
In de afgelopen tijd is gekeken naar de groei van het
aantal leerlingen en het werken met wachtlijsten. We zijn
in team en bestuur bezig met het ontwikkelen van nieuw
beleid. Er staan kinderen op de wachtlijst die we nu niet
kunnen plaatsen, daarnaast zijn er door het jaar heen veel
aanmeldingen. Wat we nu als eerste ingesteld hebben is
een maandelijkse informatiemiddag voor nieuwe ouders, in
principe op de eerste maandag van de maand. Hier wordt
informatie verstrekt, er vindt een rondleiding plaats, de
nieuwe ouders kunnen een aanmeldingsformulier inleveren.
Het voordeel van deze infomiddag is dat de
belangstellenden samen de informatie krijgen, daarover na
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kunnen denken om een bewuste keuze te kunnen maken.
Alle binnenkomende aanvragen kunnen worden verwezen
naar de eerstvolgende maandag van de maand. De data
zullen in de jaarkalender worden opgenomen zodat u ook
mogelijke belangstellenden op deze data kunt wijzen. Van
de kleuterafdeling is juf Irma degene die de
informatiemiddag verzorgt, zij zal dit samen met een
onderbouwleraar verder vormgeven.

Samen onder één Dak

Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

De werkgroep heeft een plan geschreven met daarin
verschillende mogelijkheden. Deze variëren van een andere
benutting van het huidige gebouw aan de Michiel de
Ruyterlaan tot het plaatsen van extra units in de nabijheid
van dit gebouw.

Verhuizing

Tijdens de algemene ouderavond van 17 juni j.l. heeft het
bestuur ouders de gelegenheid gegeven om te zoeken naar
alternatieven voor de tijdelijke huisvesting om zo te
voorkomen dat klas 4 en 5 zullen worden afgesplitst. In
schoolbel 590 is een oproep geplaatst voor een ieder
die mee wilde denken en daaruit is de werkgroep Samen
onder één Dak ontstaan.

Mededelingen vanuit de school
De voorbereidingen voor de verhuizing naar de tijdelijke
huisvesting zijn in volle gang. Het bestuur, het team en de
schoolleiding zijn bijzonder ingenomen met de inzet en de
betrokkenheid van de mensen die de verhuizing naar de
tijdelijke locatie willen ondersteunen en coördineren, wat
de inbreng van de ouders betreft.
We richten ons nog steeds op de data die vermeld worden
in de jaarkalender: woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag
16 oktober. Op deze dagen zijn de kinderen vrij, het zijn
de laatste drie dagen voor de herfstvakantie. Deze dagen
zijn niet bedoeld als vakantiedagen, wij hebben immers de
hulp van de ouders bij de verhuizing hard nodig. Wij hopen
dat door het maken van speelafspraken en andere
creatieve oplossingen er zoveel mogelijk ouders
beschikbaar zijn gedurende deze drie dagen.
Wat betreft het tijdstip van de verhuizing is er een kleine
kans dat er een kink in de kabel komt door factoren die we
niet helemaal in eigen hand hebben, bijvoorbeeld het
moment waarop de sloopvergunning wordt verstrekt.
Wat betreft het aantal lesuren in het schooljaar als
geheel: het aantal lesuren komt niet onder het minimum
aantal terecht, mede doordat er minder studiedagen zijn
in vergelijking met vorig schooljaar.
Inmiddels is er een groepje gevormd van mensen uit het
team dat zich gaat bezighouden met de wijze waarop er
afscheid wordt genomen van het gebouw.

Inmiddels worden de beste alternatieven door het
bestuur, met medewerking van de werkgroep, op
haalbaarheid onderzocht.
De verhuisplanning zoals jullie die via de schoolbel en de
verhuiscoördinatoren krijgen loopt onveranderd door
totdat er een andersluidend bestuursbesluit is genomen.
Voor meer informatie kun je terecht bij één van de
werkgroepleden op het schoolplein of via een e-mail
aan huisvesting@kolab.nl
Richard Bos, Bas Kayzer, Saskia Kayzer, Stefan
Kern, Vivienne Scheltema, Karel Zegers

Van de redactie
Vorige week stond abusievelijk in de agenda dat 5 oktober
geen school zou zijn in verband met een studiedag. Dat is
niet waar. 5 okt is er gewoon school en de regel is dus ook
verwijderd uit de agenda.
Eddy de Beor

Ik hoop dat in de komende tijd de mensen die nu druk
doende zijn met alle voorbereidingen daadwerkelijk op alle
hulp kunnen rekenen en dat iedereen naar vermogen
zijn/haar steentje kan bijdragen.
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.
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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.

Workshop: Scheiding, de kinderen scheiden mee…
Wortels en vleugels: Dit zijn de 2 dingen van blijvende
waarde die ouders voor hun kinderen kunnen meegeven.
Voor kinderen horen ouders bij elkaar. Een breuk tussen
de ouders voelt als een breuk in henzelf. Het is niet altijd
te voorkomen om ex-partners te worden, maar ex-ouders
wordt u niet. Het belang van de zorg van beide ouders voor
de kinderen is groot, want u blijft hun wortels.
Wanneer ouders gaan scheiden moet er meestal veel
gebeuren. U staat voor de taak om de overgang te maken
van 1 gezin naar 2 gezinnen en uw ouderschap te
herstructureren met alles wat dat met zich meebrengt.
Het staat hier wat zakelijk, maar de gevoelens die hiermee
gepaard gaan kunnen voor u en uw kinderen heel heftig
zijn. Kinderen kunnen hier met verschillend gedrag op
reageren. Van uitdagend agressief tot heel passief en
zorgend. Ook het laatste gedrag is niet wenselijk.
Gevoelens van machteloosheid, angst, boosheid, verdriet,
schuld, loyaliteitsproblemen etc. kunnen een rol spelen.
Voor kinderen is het goed om te beseffen dat ze
geworteld blijven. De taak van de ouders is het hun die
wortels te blijven geven en de volgende opdracht is het
hen vleugels te geven voor het leven. In de gegeven
omstandigheden is dat vaak niet gemakkelijk.

C Individuele begeleiding van een aantal sessies naar
behoefte
Uw kind heeft de gelegenheid om persoonlijk ondersteund
te worden waarbij de vragen van uw kind centraal staan.
Tekenen kan een veelzeggende ondersteuning zijn in deze
sessies.
Doel van de trajecten:
problemen voorkomen
leren omgaan met de veranderende situatie
ondersteuning in de opvoeding
kinderen ondersteunen in het uiten van hun emoties
Wie ben ik?
Als leerkracht heb ik jarenlang in het basisonderwijs
gewerkt, waar ik geleerd heb te observeren en te
communiceren met kinderen. Als ouder heb ik meegemaakt
hoe lastig het is de gevoelens van mijn kinderen te
begeleiden in mijn scheiding in verband met hun
loyaliteitsgevoelens. Inmiddels ben ik geregistreerd
mediator, coach en begeleider van kinderen in
scheidingssituaties. Mijn drive is: Ouders helpen hun
kinderen te helpen met de extra ontwikkelingstaken waar
kinderen voor geplaatst zijn door een scheiding.
Telefoon: 06-48420465 of 035-5243128
Email: hlbouwsema@tele2.nl

Kookworkshops voor kinderen
met Door van den Borst
Lokatie: Brink 29 te Laren
Schooljaar 2009 – 2010
Tijdstip donderdag van 16.00 – 18.00 uur
E 17,95 per kind per workshop/maximaal 6 kinderen
Aanmelden via bfi@online.nl
Michaelsfeest

24 september
2009

Om u en uw kind te ondersteunen in deze periode heb ik
het volgende aanbod:

Sint Maarten

A Workshop van een dagdeel : … En de kinderen scheiden
mee!
Vooraf een informatieavond voor ouders. Aan het einde van
de workshop komen de ouders erbij om van de kinderen te
horen wat ze gedaan en geleerd hebben.
Effect: Kinderen hebben ervaren dat ze niet de enigen zijn
met hun gevoel, ervaren herkenning en erkenning.
B Begeleidingstraject van 8 bijeenkomsten de OKEEtraining
De 1e bijeenkomst is alleen voor de ouders. De laatste
bijeenkomst is voor ouders en kinderen samen. Per
bijeenkomst wordt er een thema behandeld die te maken
heeft met hun leven in deze scheidingssituatie.

Sint Nicolaas

5 november
2009
vanaf 9 jaar
26 november
2009 tot 8
jaar
3 december
2009
vanaf 8 jaar

Driekoningen

7 januari 2010

Drakenbrood
bakken/zwaardjes en
jam maken
Pompoen versieren en
soep maken
Pepernoten en
speculaas en een
tafelspel met veel
liedjes
Amandelspijs maken,
banketstaaf,
pepernoten,
speculaas
Driekoningenbrood
bakken

De gerechten die we samen maken en eten hebben steeds
betrekking op de tijd van het jaar. Alle workshops zijn
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natuurlijk aangekleed met een verhaal en/of lied dat
betrekking heeft op het thema. Met Michael is dat het
verhaal van Sint Joris en de draak, met Sint Maarten de
legende van Sint Maarten die zijn mantel deelt met de
oude bedelaar. In de Sinterklaastijd speel ik voor de
kleintjes een tafelspelletje met poppen. We maken dan
natuurlijk pepernoten en speculaas. Een week later gaan we
met de grotere kinderen aan de slag om het echte
sinterklaasgebak te maken: amandelspijs en banketstaaf,
maar ook pepernoten en speculaas staan op het programma.
Voor 2010 staan de volgende activiteiten gepland:
Met Pasen : Paasbrood bakken en eieren verven met
planten, Pinksteren : taarten bakken en tenslotte Sint Jan:
picknickhapjes maken.
Data en tijdstippen volgen in de nieuwe agenda.

Cursus communicatie in de opvoeding
Cursus op maaandag
In de vorige schoolbel zijn in de aankondiging van de
cursus communicatie in de opvoeding de donderdagen
aangegeven, dit zijn maandagen. De aanvang van de cursus
is daarom uitgesteld tot maandagavond 28 september,
opgave is nog mogelijk tot en met 22 september.
Data: maandagavond 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11,
14/12 en nog af te spreken in januari 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

Bijenmarkt en kindertuin

Vogelcursus voor de jeugd

Pompoen e.d. verkoop

Op 12 september is de vogelcursus voor de jeugd van start
gegaan. Veel kinderen vinden het erg leuk om naar vogels
te kijken. Maar met goede vogelaars en samen met andere
kinderen raak je veel sneller thuis in de namen en
gewoonten van al die vogels. We trekken er vaak op uit om
op mooie plekken in het Gooi naar vogels te kijken.

A.s. zaterdag 19 september in Bussum tussen de
kinderboerderij en de Huizerweg. Heel gezellig, allerlei
honing producten, houten speelgoed, vilt knutselpaketten,
loterij, konijntjes en cavia’s knuffelen.
Elian (moeder van Aïsha, kleuterklas 2)

Zou je eraan mee willen werken dat de vogels goed de
winter doorkomen ? We stellen in december een gezond
voedselpakket samen. Ook gaan we zelf een voederplank
maken. Leuk om daar de mezen en vinken op af zien te
komen.
De jeugdcursus is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen. We
komen tot eind april elke 14 dagen bij elkaar tussen 10.00
en 12.00 uur. De ene week met de jongste kinderen van 8 11 jaar. De week erop trekken we er met de kinderen van
11+ op uit. Het vaste verzamelpunt is De Hooischuur bij
bezoekerscentrum 's Graveland. Bij excursies verzamelen
wij elders.
Kosten: voor E 50,- per jaar ben je jeugdvogelaar en komen
we 16 keer bij elkaar (inclusief materiaal, excursies en de
afsluitende dag eind april).
Aanmelden? bel Atie van Klaveren 035 - 6561426 of mail
naar p.keuning@tiscali.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2009
Dinsdag 22
Woensdag 23
Dinsdag 29
Woensdag 30 t/m vr 9 okt
Oktober 2009
Maandag 5
Woensdag 14 t/m vrijdag 16
Maandag 19 t/m vrijdag 23
Maandag 26
Dinsdag 27
November 2009
Maandag 2
Dinsdag 3
Woensdag 4
Maandag 9
Woensdag 11

Activiteit

Opmerking

Ouderavond klas 5
Ouderavond Windekind
Michaëlsfeest
Toetsweek

Erica en Willy
Gewone schooltijden

Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Maandag 30
Maandag 30
December 2009
Vrijdag 4
Maandag 7

10 minuten gesprekken
Ouderavond klas 5/6
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
1e Advent

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

Informatiemiddag
Verhuizing?
Herfstvakantie
Klas 1
Klas 2

14:00 – 15:00
Geen school

Informatiemiddag
Kleuters
Werkavond Windekind
Klas 3
St Maarten

14:00 – 15:00
Werkavond Sint
Erica en Willy
Werkavond Sint
School 13:15 uit; Sint Maarten viering van 17.00 tot 18.30
uur
In de avond
VO
In de middag
In de avond

Werkavond Sint
Werkavond Sint

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

Studiedag
Nio Klas 6
Ouderavond klas 2
Ouderavond
Ouderavond klas 5
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Carnaval

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

Gewone schooltijd
14:00 – 15:00
Kleuterklassen 12:00 uur uit

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

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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Maandag 22 t/m vrijdag 26
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

Krokusvakantie
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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