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Mededelingen vanuit het bestuur
Bestuursvergadering III (15 oktober 2009)
Hierbij informeert het bestuur u over relevante
onderwerpen die zijn besproken in de derde
bestuursvergadering van dit schooljaar.
Aannamebeleid en groeibeleid
Ondanks forse inspanningen om op 1 oktober het
streefaantal van 225 ingeschreven leerlingen te behalen is
de teller op 223 blijven steken. De gehele wachtlijst is er
voor nagebeld. Het bestuur buigt zich verder over de
haalbaarheid van de groeistrategie. Denk daar bij ook aan
bijvoorbeeld de invloed op de huisvesting. Interim
schoolleider Frank de Kiefte heeft het bestuur
geïnformeerd over het vertrouwen dat het team heeft in
een overgangsperiode met enkele relatief grotere klassen.
Bestuur en Directie gaan u hierover nader informeren.
Passend onderwijs
De school moet blijven voldoen aan de wettelijke eisen
voor het zogenaamde passend onderwijs. Dit betekent dat
een leerling zo veel mogelijk binnnen een netwerk van
scholen kan worden ondergebracht. Binnen dit netwerk
moeten dus ook scholen voor speciaal onderwijs vallen.
De Vrije School Michaël zal zich waarschijnlijk gaan
aansluiten bij een regionaal samenwerkingsverband. Dit
verband zal op termijn in de plaats komen van het huidige
“Weer Samen Naar School”-verband. WSNS bestaat alleen
uit vrijescholen voor gewoon en speciaal onderwijs.
Tijdelijke huisvestiging
Het bestuur heeft de gang naar de tijdelijke huisvesting
geëvalueerd. Het bestuur heeft grote waardering voor
iedereen die zich heeft ingezet voor de verhuizing.
De inrichting van de in gebruik te nemen ruimte in de
Michiel de Ruyterschool lijkt aan de verwachtingen te
voldoen. Het bestuur heeft nogmaals benadrukt, dat de
school als één geheel moet blijven functioneren.
Ook zal het bestuur erop toezien dat de toekomstige
verhuizing, terug naar de Esther de Boer van Rijklaan,
tijdig georganiseerd wordt.

Nieuwbouw
In aanwezigheid van de Medezeggenschapsraad is het
bestek voor de nieuwbouw doorgenomen. Enkele details
zullen nog aangepast gaan worden. Hierna kan de
aanbesteding van start gaan.
Jaarrekening 2008
Het bestuur heeft de door de penningmeester met behulp
van de administratie opgemaakte jaarrekening 2008, reeds
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring,
vastgesteld. De jaarrekening 2008 laat een voldoende
solvabele positie zien, ondanks het exploitatietekort over
2008.
De volgende bestuursvergadering is donderdag 18
november.
Ibo de Vries

Verhuizing
Waarin een bijzondere school groots kan zijn...
Korte terugblik op de verhuizing
Op de studiedag van afgelopen maandag hebben we in het
lerarenteam stilgestaan bij de verhuizing. De algehele
indruk is dat iedereen zeer tevreden is, blij is met de
grote saamhorigheid die zichtbaar was tijdens de
voorbereidingen en de verhuizing zelf. We hebben met
elkaar de klus geklaard en het liep als een trein.
Vanaf deze plaats wil ik u als ouders enorm bedanken voor
alle inzet: in het klusweekend, bij het in- en uitpakken en
bij al het werk om de beide locaties te krijgen zoals we
het wensen.
Voor de vakantie hebben we Barbara in het zonnetje gezet
en ook bij de terugblik hebben we vol verwondering en
bewondering gekeken naar alles wat zij heeft bereikt in
korte tijd. Barbara heeft tot het laatst toe, ook in de
vakantie en in de afgelopen week alle losse eindjes aan
elkaar geknoopt. Zij zal in de komende tijd een wakend oog
houden op wat er nodig is om de gang van zaken in de beide
locaties zo verantwoord mogelijk, pedagogisch en
organisatorisch, voort te zetten.
Frank de Kiefte
Interim schoolleider

Michiel de Ruyterlaan 24A
Schoolbel:
Postbus 344, 1400 AH Bussum
E-mail schoolbel: schoolbel@vrijeschoolmichael.nl
Telefoon: 035 693 19 67
Redactie: Eddy de Boer
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
Aanvragen digitale schoolbel in pdf formaat via
E-mail school: info@vrijeschoolmichael.nl
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Kopij kunt u inleveren tot en met woensdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard
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Verhuisnieuws over de schoolpleinen

Eierdozen voor Nelly

We willen op korte termijn de speelmogelijkheden op de
schoolpleinen van de beide locaties leuker maken. Voor
Breeduit is Barbara al bezig met het organiseren van meer
speelmaterialen en kijken we met de leraren naar
aanvullende (meer natuurlijke) plekken in de nabije
omgeving van de school waar ook gespeeld kan worden.
Voor locatie Michiel de Ruijter betekent het leuker maken
dat we het schoolplein willen opknappen en (als dit haalbaar
blijkt) toestellen/speelmaterialen van de oude locatie
willen verhuizen. Ouder Pierre heeft reeds aangegeven
hierbij te willen helpen en Boris ook. Bij deze de oproep
aan andere ouders die ook willen meehelpen om het plein
van Michiel de Ruyter gezelliger te maken: Mail naar
verhuizing@vrijeschoolmichael.nl of bel Barbara op 0654953694.

Willen jullie svp lege eierdoosjes voor mij sparen?
Dat wordt een leuke geluidsdemper-muurtje voor in de
hal.
En kijken jullie svp nog even naar de gevonden voorwerpen?

Dan zijn er nog verzoeken over het gebruik van het
schoolplein van locatie Michiel de Ruyter: We vragen
ouders die kinderen ophalen om 13:15 uur te wachten met
het betreden van het plein tot 13:10 uur omdat er nog
buiten gespeeld wordt door klassen die later uit zijn.
Uitzondering geldt voor ouders van peuters die overblijven
en hun kind ophalen om 13:00 uur. Na 15:00 uur is het de
bedoeling dat de kinderen van de BSO op het plein de
ruimte hebben om rustig buiten te kunnen spelen. We
verzoeken ouders die rond die tijd nog met hun kinderen
op het schoolplein zijn hier rekening mee te houden.

Groetjes van Nelly

Barbara Wilkes

Redactie Seizoener

Maandelijkse weekopening

Een verslag vanuit peuterhof Windekind

In het kader van de verbinding tussen locatie Michiel de
Ruyter en locatie Breeduit organiseren we eens per maand
een gezamenlijke weekopening in gebouw Michiel de
Ruyter. De kinderen van klas 4 en 5 kunnen die dagen door
de ouders ‘s morgens naar locatie Michiel de Ruyter
worden gebracht en lopen dan na afloop van de opening met
de eigen juf/meester naar Breeduit. Onderstaand een
overzicht van de data waarop de weekopening plaatsvindt.
De eerste bijeenkomst is aanstaande maandag; de
daaropvolgende de dinsdag na de kerstvakantie. In de
maand december vindt vanwege de Adventvieringen geen
weekopening plaats.

Ja, Windekind mocht de spits afbijten donderdag 15
oktober, in het bijgebouw van (vroeger) de Michiel de
Ruyterschool. Terwijl de kleuters en lagere-schoolkinderen nog een dag met allerlei activiteiten hadden,
kwamen de peuters in het net ingerichte speellokaal,
terwijl eromheen nog hard gewerkt werd.
De dagen ervoor is er ingepakt, de dozen stapelden zich
op. We hebben afscheid genomen van de klas waar 14 jaar
zo vele peuters hebben gespeeld. We hebben afscheid
genomen van het heerlijke tuintje, van de kerstbomen die
14 jaar geleden geplant zijn en nu reuzen zijn geworden,
van het appelboompje dat misschien meegaat naar de
nieuwe tuin. Want op deze plek komen we niet meer terug.
25 jaar hebben we op deze plek een vrije peuterklas
gehad, eerst in een ander noodgebouwtje, samen met het
handenarbeidlokaal. In 1995 kwam het semi-permanente
gebouw met 3 lokalen, het zou 10 jaar stand kunnen
houden, met een goede verzorging een paar jaar langer.
Het is gelukt, we gaan eindelijk, over een jaar, naar een
stenen gebouw.
Woensdag vroeg werd eerst Windekind verhuisd, want de
volgende ochtend moesten we al weer open zijn.

Maandag 2 november 2009
Dinsdag 5 januari 2010
Maandag 1 februari 2010
Dinsdag 2 maart 2010
Maandag 29 maart 2010
Maandag 26 april 2010
Woensdag 26 mei 2010
Maandag 21 juni 2010

Dank
Nelly

Fiets gevraagd
Heeft iemand misschien een oude damesfiets over
voor onze juf Marieke, dan kan ze vanaf het station
komen fietsen, en gezellig van de ene naar de andere
school karren.
Dank je wel alvast.

Verhuisfoto's gezocht!
Wie heeft er in de dagen voor de verhuizing nog leuke
foto's genomen van dozen, stickers en inpakkende mensen?
We willen in de volgende editie van de Seizoener een
fotoreportage maken over de verhuizing en daarbij kunnen
we leuk beeld goed gebruiken! Stuur alle leuke foto's
(graag in zo groot mogelijke kwaliteit) naar de redactie:
seizoener@eddytrain.com . Alvast bedankt!
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Wat is er hard gewerkt, vele helpende handen kwamen
sjouwen, inrichten, wat lekkers brengen,(SKBNM) juffie's
van andere klassen kwamen even kijken, daar werd nog
verhuisd en ingericht.
Niet alles kon in het nieuwe lokaal. SKBNM had gezorgd
dat er een nieuwe kleur op de wanden en op de kachels
kwam: Incarnaat!
De sfeer was daardoor al veel beter. Maar kiezen welke
kast of speeltuig eruit moest was niet gemakkelijk. Als er
meerdere juffie's zijn merk je dat de een veel meer met
bv. de zandbak doet dan de andere, en de andere weer
meer met bv. de kast met auto's.
De praktijk zal uitwijzen hoe het gaat en wat eventueel
weer veranderd moet worden.
Ondergetekende was er bij t doen donderdagochtend de
peuters kwamen.
We hadden voor de eerste keer in dit gebouw de spreuk
gezegd en Willy had een mooi lied over de 4 elementen.
Wat onwennig keken de kinderen eerst rond, maar het
kringetje was al ver- trouwder en Rikkie was er ook. Wat
hebben ze heerlijk gespeeld, al hun speelgoed vonden ze
terug en wat speelden ze het meest? Verhuizen!
Op het plein staat een prachtige plataan, hij geeft zijn
kracht en pracht aan de mensen die er komen. Met zijn
blad hebben we mooie tekeningen gemaakt en zo was
Windekind begonnen en het bord hangt er ook al! Dank je
wel Barbara voor de organisatie, Dank je wel SKBNM voor
de voorzieningen (De w.c-.tjes komen nog, Dank je wel Luuk
voor het ophangen van heel veel dingen.
Een goede tijd in dit nieuwe onderkomen.

inleveren van de strookjes wordt nu donderdag 12
november, op dinsdag 17 november wordt het rooster voor
de oudergesprekken uitgedeeld.

Lien Troost

De Bussumse regioredactie, op dit moment vier vrouw en
man sterk, is op zoek naar uitbreiding. Wij zoeken:

De data voor het voeren van de gesprekken zijn
ongewijzigd; maandag 23, woensdag 25 en maandag 30
november.
De gesprekken voor de 1e klas worden gehouden op
dinsdag 12 januari ’s avonds en donderdag 14 januari ’s
middags. De reden hiervoor is dat Suze Bakker als
coördinator VO aanwezig is bij de gesprekken van de 6e
klas.
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

Medewerkers gevraagd voor
DE SEIZOENER
De Seizoener is een tijdschrift voor en over Vrije Scholen.
Het laat zien wat er op de scholen leeft en publiceert over
onderwerpen die raken aan antroposofie en het
opgroeiende kind. Een groot deel van het blad wordt
samengesteld door een landelijke redactie. Daarnaast
maken deelnemende scholen regionale bijlagen, waarin het
reilen en zeilen van de eigen school aan de orde komt.
Sinds drie jaar is ook de Vrije School Michaël aangesloten,
waarmee de Seizoener ook onze schoolkrant is. Het blad
verschijnt vier keer per jaar, eenmaal per seizoen.

Mededelingen vanuit de school
Commerciële medewerkers v/m
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.

Data versturen onderwijskundig
inleveren strookjes

rapport

en

In de jaarkalender staat tot dusver als datum voor het
verzenden van de onderwijskundig rapporten (klas 2 t/m 6)
donderdag 5 november. Dit verandert echter in maandag 9
november, op deze dag worden de onderwijskundig
rapporten (OKR) verstuurd.
Het verplaatsen van de datum van verzending geeft de
leraren iets meer rust om het rapport zorgvuldig uit te
werken. In het onderwijskundig rapport worden de
vorderingen van de kinderen weergegeven. U kunt op het
strookje dat vergezeld gaat van het OKR aangeven of u
een 10 minuten gesprek wilt voeren. De datum voor het

Wij zijn op zoek naar één of twee mensen voor het werven
van advertenties bij lokale of regionale winkels,
dienstverleners en andere bedrijven en bedrijfjes. Met de
opbrengst van de advertenties wordt een groot deel van de
kosten betaald, zodat het blad onze school - en daarmee
de ouders - weinig of niets hoeft te kosten. Je onderhoudt
contacten met bestaande adverteerders en boort nieuwe
contacten aan. Heb je een commerciële instelling, vind je
het leuk om de meest uiteenlopende contacten te
onderhouden, en doe je graag iets voor de school, reageer
dan!

Redactionele medewerkers v/m
Ook voor het bedenken, schrijven en redigeren van
artikelen zijn nieuwe mensen nodig. Wij zijn op zoek naar
structurele versterking van de redactie, maar staan ook
open voor ideeën over incidentele bijdragen. Houd je van
schrijven, lijkt het je leuk interviews af te nemen of een
reportage te maken, of kun je fotograferen, reageer dan.
De school heeft je nodig!
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Heb je belangstelling, mail ons dan met je telefoonnummer
op seizoener@eddytrain.com en geef daarbij aan of je
commercieel of redactioneel bent ingesteld - allebei mag
natuurlijk ook.
Wil je eerst meer informatie, bel dan met Bert Haagsman,
telefoon 035-6839326 ('s avonds na 20.00 uur en in het
weekend).

Seizoener herfsteditie

verdiensten voor giften binnen en buiten de school, maar
ook voor nieuwe investeringen. Zo zijn we nu volop aan het
sparen voor kasten die we straks in de nieuwbouw willen
gebruiken.
Het zou helemaal leuk zijn als die gemaakt kan worden
door een handige klussenouder van school, dus als iemand
ons daar bij kan helpen: graag!
Helaas kunnen we onze mooie prijzen niet altijd laag
houden, ook voor ons wordt de inkoop steeds duurder.
Daarom hebben we onze prijzen weer bijgesteld en kost
het lenen van de boeken nu €0.50 voor 3 weken.

De laatste week voor de herfstvakantie is de Seizoener
wederom uitgekomen. Er is op donderdag tijdens de
buitenschoolse sport- en speeldag geprobeerd om ieder
oudste kind van een exemplaar te voorzien, maar dit is niet
helemaal gelukt. Omdat het onbekend is welk gezin nog
niets heeft gekregen, ligt er voor deze mensen een
stapeltje Seizoeners op de tafel bij het Winkeltje. Neem
er eentje mee, maar hou alsjeblieft rekening met 1
Seizoener per gezin, om anderen niet te duperen.

Wij hebben er erg veel zin in om in de MdR door te gaan en
toe te werken naar de nieuwbouw. We hopen dan ook dat
jullie gewoon blijven komen zoals we gewend waren. Je
vindt ons meteen bij de ingang dus het kan niet missen.
Graag tot ziens!

Hartelijke groet,
Barbara Rep

Sint Maarten

Bibliotheek/'t Winkeltje
Beste ouders en leerkrachten,
Dankzij de steun van het bestuur en het college hebben wij
ook op de tijdelijke locatie een plekje gekregen. Hier zijn
wij erg blij mee! Want zo kunnen we jullie als ouders en
kinderen, maar ook de leerkrachten, van de nodige
creatieve materialen en geschenken blijven voorzien die zo
verbonden zijn met het Vrije School onderwijs.
Zoals jullie in de welkomstbrief hebben kunnen lezen zijn
we gelegen in de linker toegangshal aan de pleinzijde.
Omdat dit de plek is waar ook de kinderen de hele dag in
en uit gaan konden we niet onze vitrinekasten onbeschermd
neerzetten. Dit betekent dat de bibliotheek in een dichte
kast is gekomen en dat de vitrinekasten beschermd worden
door platen.
Maar Fleur heeft haar creativiteit op de kale platen
uitgeleefd en er een mooie afscherming met kijkgaten van
gemaakt. We zijn er erg trots op en nodigen jullie graag uit
om eens langs te komen.
Graag willen we ons aan de ouders die ons nog niet kennen
even voorstellen:
Wij, Fleur en Alita, runnen nu voor het 7e jaar samen
’t Winkeltje/Bibliotheek op onze school. Van Fleur zijn de
3 kinderen alweer van school af, van Alita zit de laatste
van de 4 kinderen nu in de 6e klas.
In deze jaren hebben we een onmisbare plek binnen de
school opgebouwd, zoals nu blijkt uit het feit dat we zijn
meeverhuisd.
We doen dit werk al jaren op vrijwillige basis (met een
kleine persoonlijke vergoeding) en gebruiken de

Fleur Koster
Alita Visscher

Het Sint Maartenfeest vieren we op 11 november, midden
in de herfst tussen het Michaëlsfeest en Kerstmis. Het is
het eerste Lichtfeest en het laatste Oogstfeest.
De dagen zijn korter, het weer is vaak grillig en guur.
Onheilspellende wolkenmassa’s worden door de
herfststormen voortgejaagd langs de donkere hemel. De
winterkou kondigt zich aan.
Hier komt één van de kernbetekenissen van het Sint
Maartenfeest naar voren: Alleen samen komen we de
winter door, als we aan elkaar geven en samen delen.
Sint Maarten is het feest van geven en delen van voedsel,
warmte en bescherming.
Martinus was een ridder, die leefde in de vierde eeuw na
Christus en die dienst deed in het leger van de keizer. Hij
moest een zware tocht ondernemen met het leger en zo
kwam hij op zijn 18e met zijn legeronderdeel aan bij de
stad Amiens. Het was koud, bijna donker, de poorten
zouden weldra gaan sluiten en het leger moest zich
haasten om op tijd binnen de muren van de stad te zijn.
Maar Martinus zag buiten de poort een arme bedelaar.
Martinus had hem niets te geven, geen brood of aalmoes.
Hij aarzelde echter niet en sneed zijn mantel in twee en
gaf één helft aan de bedelaar. 's Nachts verscheen in een
visioen Christus aan zijn bed met om zijn schouders de
halve mantel van de bedelaar. Dit visioen maakte diepe
indruk op Martinus en hij voelde zich geroepen Christus te
dienen in plaats van de keizer. Hij liet zich dopen, verliet
het leger en wijdde zijn verdere leven aan het geloof.
Diep in moeder Aarde wordt het licht en de warmte van de
voorbije zomer vastgehouden. In de groei van de gewassen,
in wortels en knollen ligt het zonlicht opgeslagen. Het
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laatste wat de aarde ons schenkt zijn de wortels en de
knollen.
Met Sint Maarten halen we een knol uit de donkere aarde.
Het zonlicht zelf kunnen we daarin niet zien. We moeten
ons behelpen met het licht van een vuurtje. We hollen de
knol uit en ontsteken er een kaarsje in. Moedig trekken we
met onze lichtjes de donkere nacht in door weer en wind
naar de mensen. We zingen liederen en bestralen hen met
ons licht. De mensen geven ons appels, noten en rozijnen,
de vruchten die de aarde ons schonk. Zo laten zij ons weer
delen in hun oogst. We roepen daarmee in ieder mens het
beeld van de mens in onderlinge verbondenheid wakker; het
beeld dat hij met zich meedraagt, maar vaak is vergeten.

In de volgende schoolbel meer over de lezing. Maar zet
hem vast in je agenda.
Maandag 9 november 2009. Aanvang 19.30 uur in het
nieuwe gebouw van de Vrije School.
Kosten € 6,50 inclusief koffie,thee en koekjes.

Namens het team een fijn feest gewenst,
Eveline Reijnders

Schoolfoto’s!!
De schoolfoto’s zijn er! En ze zijn goed gelukt.
U kunt ze betalen met een EENMALIGE MACHTIGING.
De instructies hiervoor kunt u op het zakje lezen. Wilt u
de formulieren in het zakje bij de eigen klassenleerkracht
van uw kind weer in (laten) leveren? Dan is voor de
juf/meester beter te zien wie wel/niet meegenomen heeft.
Graag uiterlijk maandag 16 november!
Jeanny van den Brand

Lezing over bezieling in organisaties en in je
persoonlijke leven

Op maandagavond 9 november vind de eerste lezing in het
nieuwe schoolgebouw plaats. Hans Wopereis zal dan
spreken over hoe je bezieling kunt brengen in een
organisatie en in je persoonlijke leven. Hans is directeur
van het ITIP (instituut voor integrale toegepaste
psychologie) en begeleidt veel organisaties en personen.
Recent verscheen van hem het boek Het licht en de
korenmaat.
Hoe kun je als organisatie (school) ervoor zorgen dat
ieders licht vol kan schijnen, en hoe kun je als individu
daarvoor zorgen? Dat zijn de vragen waar Hans Wopereis
op in zal gaan. Na de lezing is er ook volop de gelegenheid
voor vragen.
Het is de eerste lezing georganiseerd door de nieuwe
werkgroep 'verdieping' van onze school. Met regelmaat zal
deze werkgroep lezingen organiseren voor ouders en
personeel van onze school. Op initiatief van de werkgroep
starten binnenkort ook ouder-gespreksochtenden op
school.
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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.

Informatieavond ‘aandacht werkt!’
Mindfulness voor kinderen op de basisschool
Wanneer: Waar: Voor wie:
Donderdag 5 november van 20.00 - 21.00 uur De Kom in
Leusden, Hamersveldse weg 51
Voor leerkachten, schoolleiders én ouders!
Tijdens deze informatieavond krijgt u inzicht in de
werking en uitvoering van een 8 weeks programma over
aandachttraining op school. Er is inmiddels een schat aan
ervaring opgedaan op de basisschool.
Uitgebreide onderzoeken geven aan dat aandachttraining
voor kinderen in de klas, zeer zinvol, boeiend en effectvol
is.
We zien u graag op 5 november. Laat even weten of u komt
en met hoeveel personen bij:
Willy van Dijk: w.vandijk@kpoa.nl
Eline Snel: info@elinesnel.nl
www.aandachtwerkt.com

Meditatief schrijven in de adventstijd
Lezing in De Bilt.
Op woensdag 18 november geeft Christine de Vries op de
Rudolf Steinerschool in De Bilt een lezing over meditatief
schrijven in de adventstijd. Advent is de
voorbereidingstijd op kerstmis: de komst van het licht.
Juist in deze tijd, waarin het donker het lijkt te winnen
van het licht en de natuur zich steeds meer terugtrekt en
verstilt, word je uitgenodigd je aandacht naar binnen te
richten. Het is een tijd waarin je het ‘wachten’ op een
nieuw begin kunt beleven door te kiezen voor spirituele
diepgang en bezinning.

adventstijd kunt gebruiken als leidraad voor je ‘bezinning’.
Ook worden er kleine schrijfoefeningen gedaan en krijg je
de gelegenheid het vingerlabyrint te lopen. In het
werkboek wordt dit labyrint gebruikt als een actieve vorm
van meditatie voordat je met het schrijven begint.
Christine de Vries geeft sinds 1993 cursussen
dagboekschrijven, die zij zelf heeft ontwikkeld. Hierbij
staat niet het eindproduct maar het creatieve
schrijfproces centraal, met aandacht voor persoonlijke en
spirituele groei en zingeving. Meer informatie over
Christine de Vries en het werkboek over de adventstijd is
te vinden op www.shodo.nl
* woensdag 18 november 2009 * 20.00 - 22.00 uur *
Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, De Bilt *
toegang €7,50 per persoon *
Meer informatie: Pauline Muradin-Toolens,
(030) 274 08 72 of toolens91@hetnet.nl
(werkgroep scholing De Bilt).

A capella in het nieuwe Elckertheater
Twee zanggroepen, Wednesday uit Bussum en Hummingbird
uit Tilburg geven samen een najaarsconcert in Bussum.
Hummingbird uit Tilburg zingt al jaren. Het Bussumse
Wednesday opgericht door ouders van de Vrije School
Michaël komt net kijken, maar is niet minder enthousiast.
Op 1 november staan ze op het podium van het nieuwe
Elckertheater in Bussum waar ze afzonderlijk en ook
samen pakkende a capella songs laten horen. Het genre is
breed: jazz, seventies, pop, renaissance, close harmony en
klassiek met een knipoog.
Zondag 1 november, 15.00 uur, Elckertheater, Lange Heul
149 G (in de Bredeschool). Entree is gratis. Voor
informatie: wednesday@gmail.com.
Wij zouden het erg leuk vinden jullie daar te zien! En
mocht je aangestoken worden door ons enthousiasme, weet
dan dat we nog op zoek zijn naar tenoren.
Jurianne Matter, Peter Visser, Karin Boodt, Hanke
Leerink, Ines Boerrigter, Hèlen Slokker, Katinka Wierper
en Freya Martin

Meditatief schrijven is hierbij een prachtig middel ter
ondersteuning. Christine de Vries heeft speciaal voor de
adventstijd een werk(dag)boek geschreven met de titel
“Fluisteringen van Licht’. Hierin staan oefeningen, citaten,
inspirerende uitspraken en gebeden. Ook is er aandacht
voor de dromen in de Twaalf Heilige Nachten. Christine zal
op de avond vertellen hoe je het werkboek in de
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2009
Maandag 2
Dinsdag 3
Woensdag 4
Maandag 9

Dinsdag 10
Woensdag 11
Dinsdag 17
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
Dinsdag 5
Donderdag 7
Dinsdag 12
Donderdag 14
Dinsdag 19
Maandag 25
Februari 2010
Maandag 1
Dinsdag 2
Woensdag 3
Vrijdag 12
Maandag 22 t/m vrijdag 26

Vrije School Michaël
Michiel de Ruyterlaan 24A
Postbus 344
1400 AH Bussum

Activiteit

Opmerking

Informatiemiddag
Weekopening samen
Kleuters
Werkavond Windekind
Klas 3
Lezing Hans Wopereis:
Bezieling in organisaties
en persoonlijk leven
Voorlichtingsavond
voortgezet onderwijs
St Maarten
Klas 1
10 minuten gesprekken
Ouderavond klas 5/6
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
1e Advent

14:00 – 15:00

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

Gewone schooltijd

Studiedag
Weekopening samen
Nio Klas 6
Ouderavond klas 2
Gesprekken klas 1
Gesprekken klas 1
Ouderavond
Ouderavond klas 5
Weekopening samen
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Carnaval
Krokusvakantie

Werkavond Sint
Erica en Willy
Werkavond Sint
Aanvang 20:00 uur

Voor ouders van kinderen in klas 5 en 6
School 13:15 uit; Sint Maarten viering van 17.00 tot 18.30 uur
Werkavond Sint
In de avond
VO
In de middag
In de avond

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

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

10 minuten oudergesprekken. ‘s avonds
10 minuten oudergesprekken, ’s middags
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
Dinsdag 2 t/m vrijdag 12
Dinsdag 16
Dinsdag 23
Maandag 29
Dinsdag 30
April 2010
Donderdag 1
Donderdag 1
Vrijdag 2 t/m maandag 5
Dinsdag 6
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Maandag 26
Vrijdag 30 t/m maandag 17
mei
Mei 2010
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Woensdag 26
Juni 2010
Dinsdag 1
Vrijdag 11
Dinsdag 15
Maandag 21
Dinsdag 22
Donderdag 24
Vrijdag 25
Juli 2010
Vrijdag 2 en zaterdag 3
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

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

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

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

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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