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Mededelingen vanuit het bestuur
Update Nieuwbouw!
Afgelopen week is de bouwaanvraag goedgekeurd en
hebben we de stukken hierover van de gemeente
ontvangen. Ook de sloopvergunning is rond. Eerder deze
week is het bestuur bijeengekomen om het uitzenden van
het bestek naar de aannemers goed te keuren.
Bestuursleden Leon van Haaster (penningmeester) en Boris
Hilberdink (verantwoordelijk voor de nieuwbouw) hebben
de financiële onderbouwing van het bouwproject voor een
allerlaatste keer helemaal doorgelopen, gecontroleerd en
voorgelegd aan de rest van het bestuur. Dit is ook door het
bestuur goedgekeurd. De gemeente (Jaap Vedder) is nauw
betrokken geweest bij dit hele proces en heeft ook haar
goedkeuring gegeven.
Komende week wordt het bestek naar de aannemers
verstuurd. In de tweede week van december zal de
aannemer gekozen worden. Zoals het er nu naar uitziet
lopen we op dit moment drie weken achter op de
oorspronkelijke planning en gaan we er vanuit dat we in het
najaar/winter van 2010 weer terug kunnen verhuizen.
Afgelopen week heeft het asbestonderzoek
plaatsgevonden in het oude schoolgebouw. Het officiële
rapport is nog niet binnen, maar mondeling deelden de
onderzoekers mee niets verdachts te hebben gevonden. Al
ligt het risico en kosten van sloop en voor verontreiniging
bij de gemeente, het is toch goed om te delen.
Voor het landschap (het gehele terrein rondom de nieuwe
school) is nu van vrijwel alle partijen input ontvangen. Al
deze input is overgedragen aan de landschapsarchitect en
wij verwachten deze week een eerste ontwerpschets te
ontvangen. Ik zie het als mijn taak om te zorgen dat de
wensen van alle partijen behartigd worden (ook van
partijen die geen bijdrage hebben kunnen leveren) en te
zorgen voor de beste oplossing wanneer belangen van
verschillende groepen tegenstrijdig zijn. Er zijn
ontzettend veel suggesties en plannen binnengekomen, met
name van de kinderen. Met al deze bijdragen kan het niet
anders dan dat we een prachtige buitenruimte gaan krijgen
om de nieuwe school!

Indien er vragen of suggesties zijn kan je me altijd direct
mailen: boris@bohilbeheer.nl of bellen 06-55106896
Boris Hilberdink

Verhuizing
Wie wil er helpen?
Gezocht:
Ouders die willen helpen bij het opknappen van schoolplein
Michiel de Ruyter.
Wanneer?
Zaterdag 14 november van 9:00 tot 17:00 uur.
Wat gaan we doen?
Speeltoestellen verhuizen van het oude plein, graffiti
verwijderen, kingveld maken, hek voor de peuters plaatsen,
enzovoort.
Aanmelden?
Mail Barbara op verhuizing@vrijeschoolmichael.nl of bel
06-54953694.

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.

Breeduit bijeenkomst klassen 4 en 5
Bijeenkomst op Breeduit voor de ouders van de klassen 4
en 5 Donderdag 12 november, 20.00 uur in Breeduit.
Volgende week donderdag is er een bijeenkomst in
Breeduit om met name met de ouders van de klassen 4 en 5
te kijken naar de eerste ervaringen met deze locatie.
Wij willen de gelegenheid scheppen dat iedereen zich kan
uitspreken en suggesties voor verbetering kan doen.
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Wij hopen op deze manier onze ervaringen te kunnen
uitwisselen en erover in gesprek te gaan.
Leden van het bestuur, interim schoolleider en de
verhuiscoördinator zullen aanwezig zijn.
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

Sint Maarten

Klas 3: Woensdag uitgeholde pompoen in natte theedoek
meegeven die alleen nog maar versierd hoeft te
worden. Of nog leuker: een rode biet, knol of winterpeen
van onder de grond. Niet gemakkelijk, maar wel heel
mooi! Naast gereedschap voor het versieren, mag je ook de
inhoud van het uithollen meegeven naar school, we zullen
daar lekkere soep van maken in de klas.
Klas 4 en 5: gaan zingen bij het bejaardentehuis vlakbij
Breeduit. Ze zorgen dat ze om 17 uur daar zingen en komen
dan door naar de Tromplaan. Daar zullen ze zich ieder
voegen bij een van de andere klassen.
Voorzie de materialen van een naam. Voor kinderen die
de optocht lopen, een tasje (van stof) voor om hun
nek. Daarin kunnen ze gaven makkelijk bewaren.
Graag tot ziens op het Sint Maartenfeest!
Team, VrijeSchool Michaél
Suze en Tessa

Herfstmarkt
Beste Ouders

Het Sint Maartenfeest wordt voor de onderbouw
en kleuterklassen gevierd op

Woensdag 11 november
van 17.00 uur – 18.30 uur
Ouders zijn welkom op het plein (M. de R.)
Je kunt zingen langs een baan van lichtjes op
eigen initiatief…
Verwarm je aan de vuurkorf of nuttig een kopje
pompoensoep

Programma Onderbouw:
Klas 1, 2 en 3 lopen mee in de optocht. Er lopen geen
ouders mee in de optocht.
Klas 4 en 5 hebben hun eigen programma.
Meegeven:
Alle leerlingen: glazen potje (lage brede potjes) om te
beplakken.
Klas 1: (dinsdag) Een beetje (niet volledig uitgeholde) knol
(selderijknol, koolraap of suikerbiet) met dekseltje in een
natte theedoek meegeven. Verder graag een gutsje, een
aardappelschilmesje, een lepel, een vork en een appelboor
meegeven.

De herfstmarkt is op 28 november van 19.30 uur tot 22.00
uur. in de Gymzaal van de Michiel de Ruyterschool.
Helpende handen wat betreft de inrichting van de zaal,
taarten bakken, beheren van de boekenkraam, beveiliging,
verspreiden van de postertjes. Contact opnemen met Inez
i.m.boerrigter@hetnet.nl
Het wordt gezellig zoals vanouds.

Parkeren: boetes!!
Lieve Ouders,
Steeds meer krijg ik telefoontjes van buurtbewoners
die boos zijn op ons parkeergedrag. Ouders zetten
hun auto ook op de hoek, wat niet mag. Er is zelfs op een
Invalide-parkeerplaats een auto neergezet en dit kan dus
echt
niet. Dringend een verzoek aan jullie dus om niet meer te
parkeren aan de Piet Heinlaan, i.v.m. de ambulance, de
buurtbewoners,
invalide-parkeerplaats, enz.
De buurtbewoners hebben de politie ingelicht en dus gaan
er echt bekeuringen uitgedeeld worden.
Ook op het grasveld aan de Ruyterlaan mag niet
geparkeerd worden.
Nelly

Klas 2: (dinsdag) : pompoen van pitten ontdoen maar niet
verder uithollen doet klas 2 met klas 6!. Verder ook
meenemen stokje/ stevig takje van 40 cm.
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Ouderavond voortgezet onderwijs
Aanstaande dinsdag 10 november om 20.00 uur in klas 6
van de MdR is er voor de ouders van klas 5 en 6 een avond
over het voortgezet onderwijs.
Op deze avond wordt informatie geven over het proces van
overgang van de lagere school naar de middelbare school.
Hierbij zullen de verschillende schooltypen de revue
passeren (termen als VMBO, VMBOt, HAVO, VWO zullen
worden uitgelegd). Ook zal er toelichting gegeven worden
bij de soort toetsen die we als niveau indicatoren
gebruiken op onze school.
Deze avond wordt verzorgd door Suze Bakker en Eugenie
van Dijck.
In de schoolagenda werd nog een andere datum (24
november) voor een ouderavond over vervolgonderwijs
aangegeven maar deze komt te vervallen.

Verzoek om fietsen op te knappen
Juf Suze heeft twee fietsen staan die niet meer gebruikt
worden. Het zou ideaal zijn om deze twee fietsen in te
zetten als zgn. schoolfietsen, zodat juffen en meesters
tussen de beide locaties op en neer kunnen fietsen in
verband met vaklessen en RT. De beide fietsen hebben
echter een jaar buiten gestaan en zijn hard toe aan een
opknapbeurt. Is er iemand handig en bereid om twee
fietsen op te knappen? Meld je dan bij Suze, door middel
van een briefje in haar postvak of een email naar
Suze@vrijeschoolmichael.nl
Verder is juf Marieke op zoek naar een fiets die ze kan
gebruiken om van het station naar Breeduit te fietsen en
die ze dus op het station kan laten staan. Een oude
rammelbak of stationsfiets. In principe kan ze prima één
van de twee 'opknapfietsen' gebruiken, maar nog mooier
zou zijn als iemand toevallig nog iets heeft staan.
Alvast bedankt,
juf Suze
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Verbod natuurlijke voeding en geneesmiddelen
Beste mensen,
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.

Cursus De Bilt: het leerplan van de Vrije School
Wat is vormtekenen precies? Waarom staat nou juist in de
derde klas het Oude Testament centraal? En waarom leren
de kinderen de breuken in de vierde klas? Wat is de
gedachte achter de lessen mineralogie? Voor ouders die
meer willen weten over de achtergronden van de leer- en
ontwikkelstof van de Vrije School is de cursus die Jan
Alfrink op de Rudolf Steinerschool in De Bilt geeft zeer
interessant!
De cursus bestaat uit tien avonden en richt zich op het
leerplan van de kleuterschool, de onderbouw én de
middenbouw, dus op de ontwikkeling van het kind tussen
vier en veertien jaar. Per klas zullen de kenmerken van de
ontwikkeling worden besproken, waarna Jan Alfrink de
relatie zal leggen met de vakken die de kinderen dat
schooljaar krijgen. Overigens richt de cursus zich op het
‘algemene’ leerplan’ dat op alle Vrije Scholen wordt
gebruikt (en dus niet specifiek op de situatie in De Bilt).
De cursus is daarom ook interessant voor
ouders/belangstellenden van andere Vrije Scholen.
• 10 dinsdagavonden in januari, februari, maart 2010
• 20.00 tot 21.30 uur
• Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, De Bilt
• Kosten 145 euro.
• Uiterste inschrijfdatum is 30 november 2009.
• Zie voor een uitgebreide beschrijving van de cursus
en de wijze van inschrijving
www.rudolfsteinerschooldebilt.nl.
Hartelijke groet,
namens de werkgroep scholing
van de Rudolf Steinerschool in De Bilt,
Irene Sluis

De overheid is steeds meer natuurlijke geneesmiddelen en
biologische voeding aan het verbieden. Eind 2009 zou deze
zogenoemde 'Codex Alimentarius' regel in gaan. Maar als
er 1 miljoen handtekeningen zijn dan wordt dit eerst
bespreekbaar gemaakt. Weinig mensen weten hiervan
omdat het niet in het reguliere nieuws te vinden is.
Dus voordat we het weten gaat deze regel sluipsgewijs al
in en heeft u alleen nog de keuze uit giftig bespoten
voedsel en chemisch / synthetische medicijnen. En dan is
het te laat!
Er gaat het gerucht dat het wel meevalt, maar dat is niet
waar: in sommige landen zijn al bedrijven failliet of failliet
aan het gaan.
Een producent van natuurlijke shampoo e.d. mag officieel
zijn producten nog wel maken maar niet meer verkopen!
Het is dus menens. Voorbeelden van de nieuwe regels:
- geen natuurlijke vitaminen meer in baby- en indervoeding
(zogenaamde voedselveiligheid).
- een groot deel van alle antroposofische geneesmiddelen
(en ook van andere natuurlijke middelen, zoals
ayurvedische) valt buiten de toegestane samenstelling en
wordt dus verboden (de enige reden is dat de
registratiecriteria zo zijn opgesteld dat deze middelen
erbuiten vallen).
Vreemd genoeg worden juist de meest natuurlijke middelen
verboden. Weet u ook waarom?
Er zijn niet genoeg politieke partijen die tegen de
bemoeizucht van de overheid in actie willen komen. Maar
bij 1 miljoen handtekeningen is de EU verplicht te
luisteren. Daarom is het ontzettend belangrijk dat veel
mensen deze actie (Eliant) gaan steunen met
handtekeningen.
Eliant is een antroposofisch initiatief, maar de zaak waar
zij voor strijden is veel breder. Het gaat niet alleen om
alternatieve geneeskunst en babyvoeding maar om de vraag
in hoeverre wij toestaan dat de overheid (in dit geval de
EU) onze vrije keuze beperkt.
Tot nu toe is dit medium onze enige kracht om hiertegen
wat te doen.
Dus: vertel het door vertel het door!
Vul je naam en email in om de 1 miljoen te halen zodat het
bespreekbaar gemaakt wordt.
http://www.eliant.nl/?ac=Teken+de+petitie
Alita Visscher [alitavisscher@hotmail.com]

Pagina 4 van 7

Feestelijke heropening en herfstmarkt
Kruidenhuis en Een mandje vol…

bij

‘t

Al decennia lang vervult ‘t Kruidenhuis een belangrijke rol
in de Gooise gemeenschap. Het belletje klingelt als je de
deur opent en dan waan je je terug in de tijd. Achter de
ouderwetse toonbank een luilekkerland aan drop en een
keur aan medicinale en keukenkruiden.
Door de samenwerking met Fleur Koster van 't Winkeltje
op de Vrije School heeft hier een mooie kruisbestuiving in
productaanbod plaatsgevonden.
In de winkel van Fleur Een mandje vol… vind je een
prachtig assortiment van Lyra potloden, sprookjeswol,
flannel, lampjes van wolvilt, Stockmar bijenwas, mooie
ansichtkaarten en nog heel veel meer moois voor de
aanstaande feestmaand.

Thema avond “Een kindje krijgen”
In mijn wil strome kracht,
in mijn voelen vloeie warmte,
in mijn denken strale het licht,
opdat ik het kindje koester, doelbewust
en ik het liefheb met de hartewarmte
die alle dingen met wijsheid vervult.
Voor ouders tijdens de zwangerschap en met baby’s tot 9
maanden.
Onder leiding van Lien Troost, peuter/kleuterleidster en
Edith Minnaar, verpleegkundige antroposofisch
consultatiebureau.
Wat vraagt een kindje van je en hoe kun je jezelf hierin
ontwikkelen?

Dit alles is aanleiding om de winkel op vrijdag 13 november
feestelijk te heropenen. Je bent die dag van harte welkom
tussen 15.00 en 19.00 aan de Torenlaan 26 te Laren.

Graag willen we vertellen, uitwisselen, laten zien en samen
oefenen.

De opening wordt extra feestelijk omlijst met een
herfstmarkt waar je kunt genieten van een aanbod van
keramiek, kaarsen, en andere kleine geschenken als
inspiratie voor een zekere datum in december.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen: hoe ontvang
je een kind, warmte en omhulling, veilige hechting, rust
ritme regelmaat, het belang van de menselijke stem,
zingen.

Het Kruidenhuis biedt voorts de volgende activiteiten aan:

Data: 12 november 2009
Tijd: 19.45 uur tot 21.30 uur
Kosten: €10,- p.p. , echtparen € 17,50
Plaats: Comeniuslaan 14, 1412 GP Naarden
Informatie en opgave: Edith Minnaar, tel:035-6930936
edith@scheltema.org

zat 7 november van 14.00-16.00 pompoenen versieren
olv Door van den Borst, kosten 7.50 pp incl sap/thee
en plak cake ( leeftijd vanaf 10 jaar - 80! )
vrij 20 november van 10.00-12.00 adventskransen olv
Saskia Reerink, kosten 19.50 incl materiaal en koffie/thee.
intekenlijst in de winkel of via mail
fleur_florentine@hotmail.com
Vriendelijke groet,
Door van den Borst

Oproep
In het kader van mijn opleiding Biografiek, zoek ik
proefcliënten die met een actuele (of sluimerende) vraag
met mij in gesprek willen (één of een reeks). Onderzoek je
vraag met je eigen leven als uitgangspunt en bron voor
antwoorden. Welke richtingaanwijzers vind je en welke
volg je.
Interesse? Bel voor meer achtergrondinformatie
Renée Rosenboom 06-24257650 of mail naar:
renee.rosenboom@planet.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2009
Maandag 9

Dinsdag 10
Woensdag 11
Dinsdag 17
Maandag 23
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
Maart 2010
Maandag 1
Dinsdag 2
Dinsdag 2 t/m vrijdag 12
Dinsdag 16

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

Activiteit

Opmerking

Klas 3
Lezing Hans Wopereis:
Bezieling in organisaties
en persoonlijk leven
Voorlichtingsavond
voortgezet onderwijs
St Maarten
Klas 1
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
1e Advent

Werkavond Sint
Aanvang 19:30 uur

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

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
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

Studiedag
Weekopening samen
Toetsweek
Ouderavond klas 4

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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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

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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