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Mededelingen vanuit de directie
Oudercontactraad
Op korte termijn zou ik graag in gesprek willen komen met
mensen die ideeën hebben over de vorming van een
ouderraad of oudercontactraad. Ik heb hier ervaringen
mee opgedaan in mijn vorige school. Ik denk dat een orgaan
als dit de mogelijkheid kan bieden om over allerlei
onderwerpen in gesprek te gaan, over wat er leeft maar
ook wat zich in de toekomst aandient. Deze besprekingen
kunnen een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling en
de visie op lange termijn.
Ik stel voor om op donderdag 3 december om 20.00 uur in
de Michiel de Ruijterschool een eerste oriënterend
gesprek te voeren met iedereen die daar belangstelling
voor heeft.
Wilt u laten weten of u deelneemt (per mail aan
directie@vrijeschoolmichael.nl)? Ook als u verhinderd
bent, wil ik graag weten of u bij het vervolg hierop
betrokken wilt zijn.

Begin- en eindtijd
In het lerarenteam hebben we de gang van zaken rondom
het begin en het eind van de dag weer even scherp gesteld.
De kleuters gaan om 8.20 uur naar binnen, de klassen 1, 2,
3 en 6 staan om 8.25 in de rij en gaan om 8.30 uur naar
binnen. Daarna gaat de deur dicht.
Wij hebben afgesproken om op tijd te eindigen zodat ook
de kinderen op Breeduit op tijd kunnen worden opgehaald.

Informatiemiddagen
De informatiemiddagen vormen een belangrijk onderdeel
van ons groeibeleid. Hier kunnen nieuwe mensen en
belangstellenden zich oriënteren op het
vrijeschoolonderwijs. Wij hebben het aantal middagen
uitgebreid zodat er niet teveel tijd overheen gaat voor er
weer infomiddag is.
De data zijn: 7 december, 1 februari, 8 maart, 12 april, 7
juni. Deze data zullen ook in de jaarkalender worden
opgenomen.

Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

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.

Sint Nicolaas
De legende
Nicolaas werd in 272 geboren in Turkije, in de stad Patara.
Patara ligt dicht bij Myra waar zijn oom bisschop was.
Nicolaas werd zelf later ook bisschop van Myra en is daar
gestorven op 70 jarige leeftijd, op 6 december.
Bij heiligen wordt meestal de sterfdag gevierd en omdat in
het oosten de dag niet om twaalf uur 's nachts begint maar
om zes uur de vorige avond, vieren wij zijn feest precies op
tijd, namelijk aan het begin van zijn sterfdag, de avond van
de vijfde december.
Er gaan vele verhalen rond over Sint Nicolaas; een
voorbeeld:
De bruidsschat
Drie jonge huwbare meisjes kunnen niet trouwen omdat
hun vader een arme koopman is en ze geen bruidsschat mee
kan geven. Nicolaas heeft juist het geld van zijn overleden
ouders geërfd en besluit te helpen. Hij wil het niet
openlijk doen omdat de koopman zich anders beledigd zou
voelen, dus doet hij het 's nachts. Hij gooit elke nacht een
zak goudstukken naar binnen. De derde nacht ligt de
koopman echter op de loer, hij wil weten wie die gulle
gever is. Hij betrapt Nicolaas en rent hem achterna en hij
kan hem nog juist bij zijn mantel pakken. Nicolaas
overtuigt de koopman dat hij het geld moet houden en aan
zijn dochters moet geven. Hij drukt hem echter op het
hart niet te vertellen van wie hij het gekregen heeft.
Wanneer zijn dochters er hun vader naar vragen zegt de
koopman: "Van een vreemdeling zeker, die in de stad
verdwaald was, zeker…"
Wodan
Met de Noord-Europeanen kwamen verhalen mee, de
verhalen van de Germaanse mythologie. Één van de goden
was Wodan (Odin). Hij rijdt langs de hemel op een groot
wit paard en draagt een grote speer waarmee hij de
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bliksem teweeg brengt. 's Winters jaagt hij langs de
wolken bij nacht en ontij. De mensen wisten dat je hem
niet boos moest maken, maar mild moest stemmen met
geschenken en voer voor zijn paard. Als je dat niet deed,
kon het weleens dat je huis door de bliksem werd
getroffen, of je oogst werd vernield. Wodan hoorde alles
over de mensen via zijn kleizoon Oel. Geschenken voor
Wodan werden op de offerplaats neergezet bij de haard:
koren of stro in een laars. Het was Oel die door de
schoorsteen keek en de mensen voor hun cadeaus
geschenken gaf, Als geschenk strooide Oel zaden voor de
nieuwe oogst van het volgend jaar.
Via handelsreizigers werden de verhalen van Wodan
vermengd met die van Sint Nicolaas en zo ontstond
Sinterklaas; de speer werd een staf, de zaden werden
pepernoten, en de wolken werden het dak waar Sinterklaas
met zijn witte paard overheen rijdt.
Namens het team een gezellig avondje gewenst,
Eveline Reijnders

vijfde klas in onze huidige situatie. Toch zijn ook de
laatste weken, ondanks minder goedgezinde weergoden,
zeer geslaagd verlopen. Het idee dat je met dit gure weer
warme soep en chocolademelk kon kopen, heeft veel
mensen in de kraam gebracht. Het doel was geld
verzamelen voor deelname aan 'het Bewaarde Land', en dat
lijkt nu te gaan lukken!!! Namens alle bakkers, koks en
kraamwerkers dank ik u voor deze bijzondere ervaring en
de mogelijkheid voor de kinderen om straks veel meer te
gaan beleven.
de marktmeester
(Ernst)

Eierdozen schilderen
Lieve Kinderen,
Willen jullie helpen om de eierdoosjes te schilderen?
Als elk kind er 1 of 2 mee naar huis neemt zou dat geweldig
zijn, je mag schilderen in de kleur je zelf leuk vindt. Het
is namelijk best wel een hele klus als ik het alleen moet
doen.
Alvast heel erg bedankt!

’t Winkeltje
HELAAS HELAAS
Wij kunnen niet aanwezig zijn op de herfstmarkt van
28 november
Graag willen wij onze trouwe klanten toch de gelegenheid
geven om hun “Herfst” inkopen bij ons te doen. Daarom
zullen wij in de week vóór 5 december onze winkel extra
openen.
Dit betekent dat wij open zijn op:
- Maandag 30 november
- Dinsdag 1 december
- Woensdag 2 december
- Donderdag 3 december
Al deze dagen van 8.30 tot 10.00
Ook de ouders van de kinderen op de Brede school nodigen
we graag uit om eens bij ons naar binnen te lopen op een
van deze ochtenden. Je vindt ons in de gang waar de
kinderen naar binnen komen.
Dus kom gezellig langs op één van onze Herfst-dagen!
Fleur en Alita

Derde klas markt geslaagd
In de afgelopen maanden hebben de kinderen van de derde
klas voor ons als ouders en kinderen gebakken, gekookt en
nog veel meer lekkers in elkaar geknutselt. We begonnen
op het oude plein, waar we iedereen konden bedienen,
helaas kon er geen tweede kraam komen voor de vierde en

Groetjes Nelly

Advent
Stil nu, stil nu
maak nu geen gerucht
stil nu, stil nu
het ruist al door de lucht
Het wonder komt heel zachtjes aan
het kerstkind wil hier binnengaan...
Advent is de tijd van de hoopvolle verwachting. Zoals het
woord advent, wat komt van het Latijnse woord “adventus”
, wat “komst” betekent ook aangeeft. De duisternis in deze
tijd van het jaar geeft aan dat we ons in de nacht van het
jaar bevinden. De zon bereikt rond 21 december haar
diepste punt, de winter begint en de aarde heeft alle
levenskrachten in zich teruggetrokken. Het is de komst
van het licht op aarde, waaraan de adventstijd vooraf gaat.
Vier zondagen voor Kerstmis bereiden we ons in stilte en
met innerlijke rust voor op de viering van de geboorte van
het kerstkind, het stralende licht.
De adventsperiode was vroeger een tijd van boetedoening
en daarom werd tijdens Advent net als tussen Carnaval en
Pasen gevast. De vasten begon op 11 november, Sint
Maarten en daarom werd deze ook wel 'SintMaartensvasten' genoemd. Deze vorm van boetedoening is
aan het eind van de twintigste eeuw vrijwel in onbruik
geraakt en nu is Advent vooral een periode van naar binnen
keren.
In donkere tijden word je als mens teruggeworpen op
jezelf. Wanneer je niet meer wordt afgeleid door wat er
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zich buiten je afspeelt, moet je je wel met de binnenkant
gaan bezighouden. Wanneer je niets meer kunt zien
(duisternis) en horen (stilte) rest je niet veel meer dan
voelen. Door dit alles onder ogen te zien, door er innerlijk
licht op te laten schijnen, kan daar zich wat gaan
ontwikkelen.
Namens het team een fijne adventstijd gewenst,
Eveline Reijnders

Muziek tijdens Advent
Vanaf volgende week vieren wij advent in de school. Wij
doen dit met mooie muziek aan het begin van de dag.
Ouderkoor en kinderen doen dit op de maandagen in de
zaal en de andere dagen in de hal of klaslokalen van
Breeduit. Als ouders en kinderen hier iets in bij te
dragen hebben kunnen zij zich intekenen op de intekenlijst.
Lijsten hangen al sinds afgelopen maandag in de hal op
beide locaties.

Het kerstspelletje voor de kleuters en peuters.
Dit jaar wordt het kerstspelletje voor de kleuters van de
Vrije School "Michael" en de peuters van" Windekind"
gespeeld door de medewerkers van "het Kleine Huis"
Antroposofisch Kinderdagverblijf uit Muiden.
Op zondag 13 december zijn de peuters en kleuters en hun
ouders en juffen van harte welkom in de kerk van de
Christengemeenschap, Veldweg 1 in Bussum. Een zijstraat
van de Brinklaan.
Er is een groot parkeerterrein in de straat aldaar.
Tijden zijn:
- Om 15.00 uur tot 15.30 uur voor de kleuterklassen
van Edith en Irma.
- Om 16.00 uur tot 16.30 uur voor de kleuterklas van
Marit en de peuters van Windekind.
Marit

De advent zaalvieringen vinden voor de onderbouw
plaats op de maandagen: 30 november , 7december en
14 december om 8.30 in de zaal van de MdR school.
Dus ook voor klas 4 en 5 op de maandagen op de MdR!
Kinderen die hieraan hun muziek willen bijdragen moeten
zich opgeven bij juf Karen.
Op de maandagen vanaf 8.30 zal de zaal open staan. Alle
ouders zijn van harte welkom deel van deze bijzondere
schoolvieringen te zijn. Wel wordt gevraagd aan ouders of
zij zich achterin de zaal in alle rust willen opstellen.
De andere dagen wordt tussen 8.25 en 8.30 muziek in de
hal gemaakt. Helaas kunnen ouders daar dit jaar niet bij
aanwezig zijn vanwege de beperkte ruimte, uiteraard wel
de ouders die zelf muziek maken en ouders van de
musicerende kinderen. Volgend jaar in het nieuwe
schoolgebouw is er ruimte genoeg om weer gezamenlijk
van deze mooie tijd te genieten.
Muziek tijdens advent op Breeduit:
Ook op Breeduit wordt er muziek gemaakt en wel vanaf
8.30 in een van de klaslokalen of in de hal bij de thee van
Nelly. We kijken nog even met leerkrachten en muzikanten
welke plek het fijnste is. In de hal op Breeduit is wel plek
voor ouders om mee te luisteren. Om 8.40/8.45 ronden de
muzikanten hun muziek af en starten de lessen.
We wensen ieder een mooie adventstijd toe. We hopen dat
er veel ouders en kinderen zijn die op de verschillende
plekken zich inschrijven voor het muziek maken.
Ik wens het ouders, leerkrachten en kinderen toe in deze
drukke tijd extra te genieten van deze kleine, mooie
momenten van samenzijn.
Fijne adventstijd!
Warme groet Juf Karen
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op zit te wachten. Ze kunnen ook niet gezien of geacht
worden. De teleurstelling kan je de moed ontnemen.
Daarom wil ik je met deze open brief mijn respect tonen.
Ik bewonder je moed.
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.

Dank aan Hapé voor zijn initiatief en dank aan jou voor je
verslag.
Een hartelijke groet van Jet Nijhuis

Voor Marieke
Wat geweldig, dat je een verslagje schrijft over de lezing
van Hans W. Dat je de tijd neemt om terug te blikken. Dat
je bij het vele werk van alle dag, de tijd neemt om even stil
te staan.
Bij het lezen van je verslag was ik vooral blij verrast door
de cursieve tekst. Je overpeinzingen, de reflecties op
jezelf en bovenal je vragen.
Toen ik dat las, zag ik de herders in het kerstspel voor me,
die elkaar de vraag stellen die me elk jaar weer ontroert,
omdat het ook mijn dagelijkse vraag is: “Wat heeft u op de
baan gebracht?” En het antwoord wordt niet gezegd, maar
gezongen. Hoe verschillend de herders ook zijn, ze gaan
gezamenlijk op pad om te zoeken naar wat ze verlangen. Ze
hebben het van elkaar gehoord en herkennen elkaars
verlangen. Daardoor kunnen ze gezamenlijk optrekken. Ook
de vraag van de man met de lamp bij de deur van de stal:
“Wie zoekt gij?” is zo’n vraag die op stille momenten altijd
weer in mij klinkt. En die ik nu herken in jouw vragen. En
om er nog maar een vraag bij te voegen: “Hoe komt het dat
wij ons deze vragen stellen? “
Ik hoop dat er in de school van die tijdloze momenten
worden georganiseerd om onze eigen vragen te stellen en
naar elkaars vragen te luisteren. En vooral om elkaar
vragen te stellen. Als er aan mij oprechte vragen worden
gesteld kan ik in mij zelf een antwoord vinden. Soms
meteen, soms jaren later. Tjonge, wat ben ik dan blij met
die vraag. De vraag is als een emmertje dat in mijn bron
wordt neergelaten. Of, zoals ik het vandaag ook kan
zeggen: door de vraag wordt de geest in mijn ziel, in mijn
binnenwereld wakker en geeft kracht om mijn dagelijks
werk te doen.
Dank je wel Marieke, dat ik even mocht kijken in jouw
binnenwereld, in jouw tempel in de wind. Dat ik mocht
delen in je vragen, waarin ik de mijne herken.
Het vereist moed om de deur van je tempel open te zetten.
Je diepste vragen kunnen namelijk ook geplet worden door
antwoorden, die je niet herkent en waar je helemaal niet
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2009
Maandag 30
Maandag 30
December 2009
Vrijdag 4
Maandag 7
Dinsdag 8
Zondag 13

Maandag 14
Donderdag 17
Vrijdag 18
Vrijdag 18
Vrijdag 18
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
Maandag 8
Dinsdag 16

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

Activiteit

Opmerking

10 minuten gesprekken
1e Advent

In de avond
8.30 uur adventstuintje lopen voor de kleuters; later in die
ochtend adventstuintje lopen voor klas 1 en 2.

St Nicolaas
2e Advent
Informatiemiddag
Drempeltoets klas 6
Kerstspelletjes
peuters en kleuters

Gewone schooltijd
14:00 – 15:00 uur
15:00 Voor de kleuterklassen Edith en Irma
16:00 Voor peuterklas Windekind en kleuterklas Marit
Plaats: Kerk van de Christengemeenschap

3e Advent
Gewone schooldag
Kerstviering onderbouw
Kerstspelletje van de
kleuters
Kerstviering van de
kleuterklassen

In de grote zaal. Onderbouw uit om 12:00 uur.
Voor hun ouders om 8:30 uur.
Kleuters uit om 12:00 uur.
Attentie: hele school uit om 12:00 uur

Kerstvakantie

Studiedag
Weekopening samen
Nio Klas 6
Ouderavond klas 2
Gesprekken klas 1
Gesprekken klas 1
Driekoningenspel
Ouderavond
Ouderavond klas 5
Weekopening samen
Informatiemiddag
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Carnaval
Krokusvakantie
Studiedag
Weekopening samen
Toetsweek
Informatiemiddag
Ouderavond klas 4

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

14:00 – 15:00 uur
kleuters leerrijpheid
Gewone schooltijden

14:00 – 15:00 uur

Telefoon: 035 693 19 67
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E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Dinsdag 23
Zondag 28
Maandag 29
Dinsdag 30
April 2010
Donderdag 1
Donderdag 1
Vrijdag 2 t/m maandag 5
Dinsdag 6
Maandag 12
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
Maandag 7
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
Palmpasenoptocht
kleuters
Weekopening samen
Ouderavond klas 6
Inleveren 10 min str.
Paasviering
Paasweekend
Onderwijsk. rapport
Informatiemiddag
Ouderavond klas 3
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Weekopening samen
Meivakantie

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

10:30 uur

Gewone schooltijden
Wordt verstuurd
14:00 – 15:00 uur
In de avond
In de middag
Maandag 17 mei is studiedag

Gewone schooltijden

Nieuwe klas 1
14:00 – 15:00 uur
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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