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Mededelingen vanuit de directie
Bericht voor de ouders van klas vier en vijf.
De beheerder van Breeduit verzoekt u vriendelijk om bij
het brengen en halen per auto niet voor de deur op straat
stil te staan. Het overige verkeer kan er dan moeilijk langs.
Ik dank u voor de medewerking.
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.

Adventbrievenbus
Het is weer advent en dus ook weer tijd voor de
Adventbrievenbus.
Wegens groot succes afgelopen jaren ook dit jaar weer van
de zolder gehaald.
Advent is bij uitstek een tijd om aan elkaar te denken,
elkaar te laten weten dat we iemand aardig vinden. Een tijd
om elkaar met een beetje aandacht en een kaartje “te
verwarmen”.

Dit jaar is er een extra uitdaging voor kinderen
die al wat langer meedoen met de
adventbrievenbus: Probeer ook eens kaarten te
sturen aan kinderen die je niet zo goed kent of
waarvan je weet dat ze nog geen kaart gekregen
hebben… En misschien heb je met een klasgenoot
of iemand uit een andere klas ook nog iets goed te
maken en kan dat met behulp van een mooie
adventkaart?

De brievenbus zal klaar staan op maandag 7 december en
de postbezorging zal stoppen op woensdag 16 december
(dus donderdag 17 dec.geen postbezorging meer ivm alle
kerstvieringen in de verschillende klassen). De uiterlijke
datum om nog een kaart in de brievenbus te doen is dus
woensdagochtend 16 dec. aan het begin van de dag.
Veel postplezier!
Meester Rob, juf Karen en juf Eugenie

Tekendoos en vulpen kwijt
Sinds de verhuizing ben ik, Iris (Kruijsdijk uit klas 5) mijn
tekendoos en mijn vulpen kwijt. Ik was ziek tijdens de
verhuizing dus mijn spullen zijn door anderen in- en
uitgepakt. Heb jij die spulletjes gezien of weet je waar ze
zouden kunnen zijn, wil je dat dan doorgeven aan mij (035
6921213), meester Rob of juf Nelly?
Alvast bedankt
Iris

Even de “spelregels” op een rijtje met een extra uitdaging
dit jaar:
Iedereen die een kaart aan iemand op onze school
wil sturen mag een kaart/tekening met wens in de
brievenbus doen, liefst in een envelop. Zowel op de
MdR als op Breeduit zal een brievenbus staan.
De envelop mag niet dichtgeplakt zijn! Zo kunnen
de postbodes controleren of er aardige wensen
verzonden worden…
Zorg dat er duidelijk op staat voor wie het is en
vooral ook : in welke klas!
Ook ouders mogen een kaart voor hun kind in de
bus doen (maar zij kunnen geen
kaart terug verwachten want de postbodes van
klas 5 bezorgen alleen bij de klassen.

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
info@vrijeschoolmichael.nl o.v.v. naam, kind, klas
Kopij kunt u inleveren tot en met woensdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard
Pagina 1 van 5

Het besef dat men deel uitmaakt van een groep, betekent
voor velen de beleving van een krachtschenkende groepsenergie.
Op maandag 11 januari vindt de afsluitende evaluatie
plaats,
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.

14 dec.: Inleiding Pauline Smelt en Elsie Franken over de 12
heilige nachten naar aanleiding van het gelijknamige boek
van Prokofieff. ‘De 12 heilige nachten en de geestelijke
hiërarchieën’.
11 jan.: Evaluatie van de meditatieve kerstperiode.
Tijd:
20.15 – 22.00 uur
Kosten: Vrijwillige bijdrage.

Kerst 2009, thuis met jezelf
De tijd rond advent en kerst vraagt om stil worden en naar
binnen keren.
Toch kan het lastig zijn om daar echt aan toe te komen….je
hebt afspraken; er is van alles wat nog moet gebeuren. Je
ziet jezelf doorgaan in de bekende stroom van alledag.
Geef jezelf ruimte om stil te staan en te voelen wat er in
je leeft. Kom thuis met jezelf, precies zoals je hier en nu
bent. Want precies daar kun je het leven vinden dat in jou
geboren wil worden.
In twee afspraken ondersteun ik je met massages om in
jezelf te landen. Samen luisteren we naar wat jij nodig
hebt om thuis te zijn met jezelf.
Voor € 75,00 krijg je een kaart voor twee behandelingen
van 90 minuten, geldig in de maanden december 2009 en
januari 2010.
Janine Meeuwsen,
Lichaamsgeoriënteerde therapie en begeleiding
Van Speijklaan 41 - Bussum (tegenover school)
www.janinemeeuwsen.nl / 035-8884570

Bezinningsperiode heilige nachten.

Deze twee bijeenkomsten vinden plaats in de
gemeentekamer van de kerk van de Christengemeenschap
in het Gooi, Veldweg 1 te Bussum.
Informatie hierover:
Elsie Franken tel. 035 – 69 21 978/
e.franken-holt@hetnet.nl
Job de Raadt tel. 035 - 52 56 308/
deraadt.prior@kpnplanet.nl

Kinderatelier
Binnenkort is er in het KinderAtelier weer plaats voor
nieuwe kinderen op de maandag- en dinsdagmiddag.
Het KinderAtelier is een kleinschalige (max. 6 kinderen)
kinderopvang met alleen kinderen van de vrije school
Michael. De kinderen worden van school gehaald en in een
huiselijke, warme omgeving opgevangen. Elke middag is er
een creatieve activiteit zoals koken, tekenen, schilderen of
knutselen. Vanaf 5 uur worden de kinderen weer opgehaald.
Ben je op zoek naar een gezellige kinderopvang of wil je
meer informatie, bel dan naar:
Het KinderAtelier
Katinka Wierper
035 6921213.

Uitnodiging;
Op 14 dec. is er (bijna al traditiegetrouw) weer een
bijzondere bijeenkomst, die gewijd zal zijn aan de
voorbereiding op de 12 (13) heilige nachten.
Pauline Smelt en Elsie Franken zullen dan een handreiking
geven voor een meditatieve stemming in de kerstperiode.
Zij doen dit aan de hand van het boek van Prokofieff ‘De
12 heilige nachten en de geestelijke hiërarchieën’
Iedereen die naar een meer innerlijk getinte kerstbeleving
zoekt, is hierbij van harte welkom.
Het is de bedoeling dat de deelnemers na deze ene
samenkomst thuis in de persoonlijke intimiteit zich
bezinnen, mediteren op de aangereikte beelden.
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Opvoedcursus

Percussieclub

Wegens grote belangstelling zal de landelijk populaire
workshop How2talk2kids opnieuw gegeven worden in de
klas van juf Irma in het voorjaar van 2010!
In onze opvoeding weten we heus wel hoe het moet...
consequent zijn, grenzen stellen, positief gedrag belonen.
En vaak lukt het ook aardig. Maar toch. Soms knaagt het.
Dat je hebt geschreeuwd of dat die onderhandelingen zo
lang duren. Leuk is anders. En wat moet je dan...
In de workshop How2talk2kids ervaar je dat effectieve
communicatie een enorme impact heeft op je kind en dus
op jullie relatie.
Kort samengevat leert de workshop How2talk2kids je een
andere manier van praten, zonder oordelen, op een
beschrijvende manier. Zodat de sfeer goed blijft en je
kind de ruimte krijgt om zelf na te denken binnen
duidelijke grenzen.
De workshop bestaat uit zeven avonden. De eerste
bijeenkomst start op donderdagavond 28 januari 20.00 tot
22.00 uur. De cursus wordt om de week gegeven zodat er
voldoende mogelijkheid is om de praktische tips thuis uit
te kunnen proberen.
Een brochure vindt u op het mededelingenbord van school.
Ga voor data en inschrijving naar de site
www.how2talk2kids.nl.
Maximaal 12 deelnemers.
Agenda:
28 januari 2010 Start workshop How2talk2kids Vrije
school Michaël.

©foto: Hugo Gosse
Vanaf heden is er de mogelijkheid om je in te schrijven
voor de PercussieClub. Je kunt ook een een proefles
meedoen op 7 en 14 december. De percussieclub is er voor
iedereen die ritmische muziek op slagwerk en percussie wil
maken in een groep. We zijn op zoek naar een pianist en
een bassist om mee te doen.
Deze tweede periode werken we toe naar een uitvoering in
het Elcker theater te Bussum op 26 Maart.
De gasten zijn deze keer:
Gijsbert Zwart: [Slagerij van Kampen] slagwerk,
Erik Vliegen: zang
Ruloff Manuputty: accordeon en andere instrumenten.
Hans Hasebos is multi-instrumentalist, componist en
oprichter van de PercussieClub. Hij heeft klassiek
slagwerk gestudeerd. Ieder jaar geeft hij workshops bij
Buitenkunst. Zijn passie ligt in het muziek maken vanuit
jezelf. Binnen de groep kunnen mensen mee doen op hun
eigen niveau. Hij vind het belangerijk dat mensen zich
ontwikkelen. De kunst van het improviseren [het op je
gehoor spelen] is dan ook belangrijker dan het spelen van
blad. Hierin ligt, zowel voor Hans als voor de andere leden
van de PercussieClub, de avontuurlijke uitdaging. Er is
ruimte voor andere instrumenten, het uitgangspunt blijft
ritmische muziek.
De PC is een regionale slagwerkgroep die opereert vanuit
Bussum.
Kijk voor een routebeschrijving, data, kosten, muziek en
foto's van eerdere concerten en projecten op
www.percussieclub.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
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
Dinsdag 23
Zondag 28
Maandag 29

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

Activiteit

Opmerking

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

Gewone schooltijd

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

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

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
Ouderavond kleuters
Palmpasenoptocht
kleuters
Weekopening samen

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

10:30 uur

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

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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