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Mededelingen vanuit de school
Mededelingen vanuit het bestuur

Geen mededelingen deze week

Verhuizing
Deze zaterdag: Werk aan schoolplein Michiel de
Ruyter
Aanstaande zaterdag 14 november gaan we aan de slag met
het schoolplein van locatie Michiel de Ruyter. Er hebben
zich vijf vaders opgegeven om mee te helpen maar ook
mensen die zich nog niet hebben opgegeven zijn van harte
welkom om mee te helpen.
Wat gaan we doen? We starten bij de oude school en
demonteren daar de schommels en het speelhuis van de
peuters voor vervoer naar het plein van Michiel de Ruyter.
Tevens zullen we nog hout en lampen uit de oude school
demonteren om op te slaan voor hergebruik. Op het plein
van Michiel de Ruyter gaan we de schommels en het
speelhuis weer in elkaar zetten, een hek plaatsen rond de
peuterspeelplaats, een kingveld maken en graffiti
verwijderen van de bankjes en het fietsenhok.
We verzamelen om 9:00 uur bij de oude school. Neem
gereedschap mee als je dat hebt, vooral
schroef/boormachine, schep en ander tuingereedschap dat
handig is voor werk met tegels en palen in de grond zetten.
Vragen?
Mail naar verhuizing@vrijeschoolmichael.nl of
bel Barbara op 06-54953694

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.

Parkeren (2)
Lieve Ouders,
En weer boze buurtbewoners over ons parkeergedrag!
Dat moet echt beter! Niet op de hoeken, niet op het gras,
en zeker niet op een invalide parkeerplaats.
Er is nu een spiegel van een auto stuk gereden, en krassen
op andere auto’s, alstublieft loop een stukje naar school!
Bedankt vast
Nelly

Sinte Maartensavond
Op afspraak en ook spontaan hebben ouders de handen uit
de mouwen gestoken om het feest tot een succes te
maken. Wij vonden het heel gezellig en genoeglijk. Langs
deze weg willen we iedereen bedanken voor alle hulp.
namens het team van leraren,
Tessa Hobbs en Suze Bakker

Gespreksochtenden voor ouders
Met ingang van deze maand start er op onze school een
nieuw project. Gespreksochtenden voor ouders. Marlie
Maessen leidt al jaren een dergelijke gespreksgroep in
Hilversum, maar is nu ook bereid gevonden om dat op onze
school te gaan doen. Eén keer in de maand op
woensdagochtend op onze school (lokatie Michiel de
Ruyterlaan). Van harte nodigen we iedere ouder uit om te
komen.
Werkgroep De Verdieping.

Michiel de Ruyterlaan 24A
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Pagina 1 van 6

Kinderen zijn net als bloemen…….
Positief opvoeden.
Wat zullen je kinderen leren als
je hen met zachtmoedigheid,
vergevingsgezindheid en vreugde
benadert?
Ondanks al onze goede bedoelingen valt het niet altijd mee
om geïnspireerd te zijn, om je kind de aandacht te geven
die het vraagt en om rustig naar je kind te luisteren.
Misschien sta je alleen voor de opvoeding van je kind of
zijn er andere dingen die je aandacht opeisen en mis je het
geduld om echt de tijd voor je kind te nemen.
Misschien vraag je jezelf af hoe je het anders zou kunnen
doen en heb je de behoefte om je ervaringen met anderen
te delen.
Sinds een paar jaar leid ik een oudergroep bij mij thuis om
maandelijks stil te staan bij onze mooie, maar tevens soms
lastige taak om onze kinderen te begeleiden naar de
volwassenheid.
Graag zou ik op deze Vrije School een woensdagochtend in
de maand moeders en vaders willen ontmoeten om ook een
groep te starten. Het is mijn grote wens dat iedereen aan
het eind van de ochtend geïnspireerd en enthousiast naar
huis gaat en dat je s’avonds weer zin hebt om je kind dat
prachtige (prenten)boek voor te lezen, ook al wacht allerlei
werk nog op je.
Je kunt opvoeden namelijk nooit meer overdoen.

woensdag 17 februari
woensdag 18 maart
woensdag 21 april
woensdag 19 mei
woensdag 16 juni
Voor meer informatie:
Marlie Maessen
035-6231938
06 12499863
E-mail: marliemaessen@planet.nl

Een bericht uit Australië
Beste leerlingen, ouders & leerkrachten van de Vrije
School Michael,
Graag willen wij jullie vanuit Sydney-Australië een warme
najaarsgroet brengen!
We volgen de Schoolbel, en lezen over het Sint
Maartensfeest, over al het werk dat is en wordt verricht
en over de verdere ontwikkeling van de nieuwbouw. We
hopen dat alles zoveel als mogelijk naar wens verloopt en
dat het voor klas 4 en 5 in de praktijk meevalt om op een
andere locatie gehuisvest te zijn.
Het is voor ons een hele bijzondere ervaring om (weer) een
poosje ‘down under’ te wonen en om rond te mogen lopen op
de eerste Rudolph Steiner school van Australië (1950). De
school ligt op een groot stuk land in de ‘bush’ met vele
soorten ‘gumtrees’. Het terrein loopt uit naar een inham
vanuit de zee, Middle Cove. Er loopt een ‘bushturkey’ rond
die binnenkort haar eieren zal gaan leggen.
Het is bijzonder om te zien hoeveel hier hetzelfde is en
hoe aan de andere kant dit bijzondere land zijn eigen
invulling geeft aan het Steiner onderwijs. In klas 5 waar
Marilies als ‘trainee’ heeft mogen meelopen worden
Griekse verhalen verteld, maar ook komen de Australische
explorers aan bod die in 1813 zich een pad baanden door de
Blue Mountains en daarachter uitgestrekte graslanden
aantroffen. In klas 3, waar Floris nu zit, zijn ze bezig met
het toneelstuk over Mozes. Valentine is met haar klas naar
de Taronga Zoo geweest, want het is dierkunde periode.

De ontmoetingsochtenden zullen eens per maand zijn op
woensdag zijn 09.00 tot 11.00 uur in het BSO lokaal
(houten noodlokaal naast de ingang). De kosten zijn 10 euro
per persoon per ochtend. De data zijn:
woensdag 25 november
woensdag 16 december
woensdag 20 januari

Ook Seb is – na twee jaar - weer terug op een Vrije
School, in klas 8, en heeft houtbewerking, muziek, euritmie
en… Japans. Valentine kreeg zelfs een cello mee naar huis
om hier thuis te kunnen oefenen. Floris geniet van het
buitenspelen; allerlei nieuwe en andere spelletjes. De
kinderen zijn best moe door alle nieuwe indrukken en door
de Engelse taal, maar de ontspannen tochtjes die we maken
in het weekend maken dit weer ruimschoots goed!

‘Receive the children with reverence,
Educate them with love,
Let them go in freedom’.
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Rudolph Steiner.
Dit staat bij de ingang van de school. Het maakt opnieuw
een diepe indruk op ons, dat overal in de wereld, in Bussum
en in Sydney, met zoveel liefde en wijsheid door
leerkrachten en door ouders wordt gewerkt aan de
opvoeding van onze kinderen.
Onder het motto ‘Education for life’ van de Glenaeon
Rudolph Steiner school, gaan wij nog een paar weken
verder op pad en denken aan de lange rij lichtjes die 11
november de ronde doet vanuit de Vrije School Michael.
Veel goeds!, tot in januari,
Marilies & Robert, Sebastiaan, Valentine & Floris.

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.

Pabo Hogeschool Helicon, méér dan gewoon een
pabo.
Toen ik als stagiair voor een klas met jonge kinderen stond
en vroeg wat ze later wilden worden, hoorde ik naast
piloot, brandweer en pappa, heel vaak juf of meester. De
kinderen zijn kennelijk geïnspireerd geraakt door mijn
verschijning voor de klas.
Jaarlijks schrijven studenten zich in op een Pabo, met het
doel om uiteindelijk voor de klas te gaan staan. Toch
stoppen vier van de tien studenten al na het eerste jaar.
Waarom? Misschien omdat het romantische beeld van de
juf of de meester, niet altijd overeenkomt met de
werkelijkheid.
De realiteit is dat je als leraar voor een klas komt te staan
met dertig kinderen die allemaal hun eigen wensen, dromen
en willetjes hebben. En vaak zal hun wil niet overeen komen
met jouw wil. Maar is dat niet juist prachtig?
In een klas kan een toekomstig bakker, dokter of
architect zitten, en hopelijk ook een aantal juffies en
meesters. Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden en
kansen, dat is wat het onderwijs juist zo beweeglijk maakt.
Al deze verschillende kinderen hebben hun eigen
benadering nodig en daarin is het vrijeschoolonderwijs
uniek. Een leraar op de vrijeschool moet meer kunnen dan
het geven van onderwijs aan de hand van een leerplan. De
leraar moet zelf het onderwijs kunnen ontwerpen, waarbij
aan de ene kant het leerplan en aan de andere kant de
waargenomen leervragen en de benadering van de
verschillende kinderen verwerkt worden. Het kunstzinnige
element speelt hierin een essentiële rol.
Je rol als juf of meester wordt anders als je ieder kind
zijn eigen onderwijs wilt bieden. Dan merk je dat een kind
meer is dan rekenen, taal of topografie. Een kind heeft ook
fantasie, een zin om te bewegen en de mogelijkheid om
prachtige kunstwerken te maken. Dit is minstens zo
belangrijk als het leren waar d of t geschreven moet
worden.
Op de pabo van Hogeschool Helicon zijn wij dagelijks bezig
om onderwijs te creëren waarin het gehele kind wordt
aangesproken.
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Om dit kinderen aan te bieden moeten wij als toekomstige
leraren natuurlijk al deze verschillende gebieden eerst
zelf goed beheersen. Wij moeten kunnen zingen, tekenen,
rekenen, schilderen en verhalen vertellen. Je wordt een
soort kunstzinnig manusje-van-alles.
Je leert een verhaal zo beeldend te vertellen, dat het kind
het verhaal als een film voor zich ziet. Je leert hoe je
prachtige bordtekeningen moet maken en hoe je op de
befaamde lerarenmanier moet schrijven. Je leert hoe je
een canon moet inzetten, de maat moet slaan en hoe je je
eigen stem kunt beheersen.
En dan komt er een tijd dat dit allemaal in praktijk
gebracht mag worden: de stages. Door de jaren heen merk
je dat je steeds een stapje verder komt.
Ik beleef een klas kinderen als een spiegel, als je ervoor
staat word je je ongelooflijk bewust van jezelf. Wat doe ik
met mijn handen? Waarom zeg ik steeds zeg maar? Het is
echter heel erg leuk om te merken dat de kinderen jouw
zelfverzekerdheid ook spiegelen.
En die zelfverzekerdheid krijg je door simpelweg te
oefenen. Door elke keer weer je grens te verleggen en
nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Opeens zie je dan, dat wat je in het eerste jaar van de
opleiding onmogelijk leek, wel lukt. Waar je eerst vijf
minuten, naar je schoenen starend, een verhaal hebt
verteld, verzorg je nu hele lesdagen. Je ziet de kinderen
met zelfvertrouwen een staartdeling doen, een moeilijk
driestemmig lied zingen of alle provincies van Nederland
opnoemen met hoofdsteden. Dat is een geluksmoment.
Dan wordt voor mij het romantische beeld van De Juf
realiteit.
Wieke van de Hoek, 3e jaars pabostudent Hogeschool
Helicon

Pabo Hogeschool Helicon
Méér dan gewoon een pabo
• Specialisatie vrijeschoolonderwijs
• Keuze voor leeftijdsgroepen
• Hoge studenttevredenheidsscores;
o Eerste plaats ranglijst beste pabo 8,3
o Voorbereiding beroepspraktijk 8,9
o Tevredenheid docenten 8,6
• Universitaire Master
Ervaar zelf wat Pabo Hogeschool Helicon jou kan bieden en
kom naar de open dagen of kijk op
www.hogeschoolhelicon.nl

Leren mediteren

verschillende meditaties. Je leert welke zithouding het
beste bij je past en hoe je ook thuis een meditatie-routine
kunt opbouwen.
Door meditatie:
- komen je gedachten tot rust
- nemen stressgevoelens af
- verbetert je concentratie
Neem contact op voor meer informatie:
Katinka Wierper - 035 6921213
Of kijk op www.studiosing.nl

Concert Koor in’t Gooi
A.s. zondagmiddag 15 november geeft KOOR IN 'T GOOI
een najaarsconcert.
Plaats: Remonstrantse kerk, koningslaan 2, om 15.30 uur.
Toegang 7,50 euro, kinderen gratis.
Werken van Kodaly, Buxtehude, Bruckner, Mozart en Bach.
Lien Troost

Houten poppenhuis te koop + gratis zaken
Houten poppenhuis met houten meubeltjes en stoffen
poppetjes. ca. 50 - 50 cm. Nauwelijks mee gespeeld.
Prijs in overleg.
Gratis:
- Dubbele kinderwagen, grijs
- Fietsstoeltjes voor en achter (Bobike)
Linda Feller
lindafeller@xs4all.nl
035 6780604

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

Heb je ook behoefte aan rust in deze gejaagde tijd?

Oproep hondenuitlaat
Kom 'leren mediteren' en ontdek de stilte in jezelf.
Studio Sing start met meditatielessen op maandagavond
van 19.00 uur tot 20.30 uur. De lessen bestaan uit Dru
Yoga oefeningen om je lichaam voor te bereiden op de
meditatie, een diepe ontspanning en natuurlijk veel

Wie vind het leuk een of twee keer per week (in de
ochtend) een lekkere wandeling te maken met onze hond?
Voor enthousiaste reacties en meer info bel Rico:
0356918860/0646428262
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2009
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
Vrijdag 15
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
Dinsdag 23
Maandag 29
Dinsdag 30
April 2010
Donderdag 1
Donderdag 1

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

Activiteit

Opmerking

Klas 1
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
1e Advent

Werkavond Sint
In de avond
In de middag
In de avond

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
Driekoningenspel
Ouderavond
Ouderavond klas 5
Weekopening samen
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Carnaval
Krokusvakantie

14:00 – 15:00
Vervalt: kleuterklassen gewoon 13:15 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
Voor klassen 4, 5 en 6 en ouders in Breeduit aanvang 19:30
Gezamenlijk voor klas 1 t/m 6

kleuters leerrijpheid
Gewone schooltijden

Studiedag
Weekopening samen
Toetsweek
Ouderavond klas 4
Ouderavond kleuters
Weekopening samen
Ouderavond klas 6
Inleveren 10 min str.
Paasviering

Gewone schooltijden

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

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

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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