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Dankwoord voor Kees Peters
Mededelingen vanuit de directie
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit het bestuur
Nieuwbouw
Interieur. De afgelopen maanden was voor bestuur,
directie en betrokken teamleden duidelijk geworden dat er
te weinig vrijeschool elementen in het geplande interieur
zaten. De gemeente had in eerste instantie de houding dat
er geen extra geld beschikbaar was om hierin verandering
aan te brengen, en dat indien de aanbesteding zou
meevallen t.o.v. de begroting, dit geld zou terugkomen bij
de gemeente. In een intensief gesprek, is toch voor alle
betrokkenen duidelijk geworden dat het anders moest. Er
is akkoord gegeven om tot een maximum van 200.000 euro
extra beschikbaar te stellen voor interieuraspecten, indien
de aanbesteding minimaal met dat bedrag zou meevallen.
De aanbesteding is meer dan 200.000 euro lager
uitgevallen dan begroot en daarom hebben wij nu 200.000
euro extra te besteden aan het interieur en krijgt de
gemeente ook nog steeds geld terug. Iedereen tevreden
dus.
Mede door de positieve inbreng van een ouder (Aretta) is
dit zo gelopen. Bij deze wil ik iedereen aanmoedigen die
ideeën heeft of vragen over de nieuwbouw, dat zeker niet
te laten.

Schoolplein
Vorige week berichtte ik over de landschapsarchitect uit
Duitsland. Ik had zijn naam verkeerd geschreven, hierbij
zijn correcte naam en link naar de site waar werk en
werkwijze te zien zijn. Stefan Wrobel
http://www.ideenwerkstatt-lebenstraum.de

Sloop
Ons oude gebouw is inmiddels grotendeels gesloopt. Alle
speeltoestellen, planten en bomen die behouden moeten
worden, maar voor de bouw verplaatst moeten worden,
zullen in januari op een door de aannemer aan te wijzen
plek gestald worden. Door een fout op de slooptekening is
de fietsenstalling gesneuveld. Alle overige zaken stonden
wel goed op tekening. De bouwbegeleider zal een oplossing
bieden hoe de fietsenstalling te vergoeden.

Met het afronden van de aanbesteding is ook het werk van
Kees Peters afgerond. De overdracht heeft de afgelopen
maanden plaats gehad. Als zijn opvolger wil ik hem
bedanken voor zijn inspanning en het bereikte resultaat en
hoop dat hij vaak met een trots gevoel op bezoek zal
komen.

Nog een dankwoord tot slot
Door het witte landschap en de kerst raak ook ik in de
stemming van bezinning, liefde en gemeenschapgevoel. Ik
heb een paar mensen expliciet genoemd om te bedanken
voor hun inspanning gerelateerd aan de nieuwbouw.
Daarmee doe je natuurlijk meteen alle anderen die zich
geweldig inzetten tekort. Als nieuw lid van het bestuur en
vader op de school wil ik zeggen dat ik enorm onder de
indruk ben van kinderen, leraren en ouders en hun
betrokkenheid bij de school
Mede namens de overige bestuursleden: Gelukkig
kerstfeest en een gezond 2010!
Groet,
Boris Hilberdink
boris@bohilbeheer.nl

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.

Zwart/witte jas gevonden?
Afgelopen vrijdag heeft Boaz uit klas 3 zijn jas in de lange
pauze op het bankje van het schoolplein laten liggen. Om
half drie lag de jas er niet meer. Heeft iemand hem per
ongeluk meegenomen? Het was net een nieuwe jas waar we
nog geen naamlabel in gemaakt hadden: Zwart met
capuchon en een witte baan aan de zijkanten, van het merk
Peak Performance. Het zou heel fijn zijn als de jas weer
terecht komt.
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Kaarsen maken bij het Kruidenhuis
Nog iets vergeten bij 't Winkeltje vanochtend ?
Geen probleem want wij zijn er ook voor jullie op vr. 18, za.
19 en don. 24 december, en wel op onze lokatie in Laren;
Kruidenhuis, Torenlaan 26.
Open van 10.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag de 19e is er tevens een gezellige
kerstactiviteit, dan kunnen hier prachtige kaarsen zelf
gemaakt worden. De materialen zijn o.m. afkomstig van
kaarsenmakerij de Tweeling in Bussum.
Uiteraard met een beker gloeisap !
Leeftijd: 4 - 99 jaar
Tijdstip: tussen 12.00 en 17.00 uur

Van de overkant…

16/12: BSO/computerlokaal en klas 3 (?) weg, Mooi om te
zien hoe handig zo’n dragline machinist omgaat met zijn
‘bek’. Marionetje…

Veel foto’s dit keer: het gebouw ligt bijna plat….
Kleuterklassen van Marit en Irma staan nog een stukje
overeind, Klas 2(?) staat nog, BSO/computerlokaal en klas
3(?) zijn weg, Klas 4 is onthoofd. Noodgebouw met
Windekind en hogere klassen was maandagmiddag al weg.
Alle tegels weg, fietsenstalling weg. Zoals bekend blijft
grote zaal staan…. Vrijdag 18/12 zou de sloper klaar
moeten zijn met slopen (niet met opruimen) volgens de
heren op het terrein.

16/12: Na sorteren oppakken en in de container doen, maar
dan op grote schaal

17/12 ’s morgens 08:45 in de versgevallen sneeuw. De pui
staat nog, maar de rest is weg (winkeltje, directiekamer,
lerarenkamer, remedial teaching, gang, grootste deel van
de lokalen.
17/12 ’s avonds: het sneeuwt weer. Surrealistisch gezicht
Tot na de vakantie!
14/12: Sloop Windekind en hogere klassen onderweg

Eddy
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communicatie in de opvoeding

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.

www.antroposofiekind.nl
Sinds een aantal jaren bestaat er een prachtige website
over antroposofie en opvoeden. Onze eigen Jet Nijhuis is
een van de deskundigen die aan het forum op deze site
meewerkt. Aan haar en andere deskundigen kun je op deze
site vragen/problemen voorleggen. Ook zijn er plekken
waar ouders onderling praten over opvoeden.
Het is een website voor ouders, leerkrachten,
oppasouders, en/of grootouders die hun kinderen vanuit de
antroposofische visie benaderen. Over de vrijeschool,
biologisch dynamische voeding, jaarfeesten, seizoentafel,
speelgoed, ziekte- en gezondheid en alles wat ons verder
bezig houdt.
Besloten karakter
Het forum heeft een besloten karakter, voordat je er kan
lezen en posten moet je even een procedure doorlopen om
lid te worden. De procedure kan voor sommigen een beetje
ingewikkeld en lastig overkomen, maar de mensen van de
site zijn ten allen tijde bereid om de helpende hand uit te
steken. Ze houden het forum besloten omdat er vaak
persoonlijke dingen besproken worden en het voor de leden
geen prettig idee is dat iedereen dat zomaar zou kunnen
lezen.
Ontmoetingsdagen
Tweemaal per jaar organiseert het forum een
ontmoetingsdag voor haar leden.
Op een lokatie in het midden van het land, die omheind is
zodat we de kinderen rustig kunnen spelen. hier is de
gelegenheid elkaar 'in het echt' te spreken en wat beter
te leren kennen. Op deze dagen zijn er verschillende
activiteiten, zoals een gezamelijke lunch, een 'sofische'
markt met een aantal stands en wat leuke activiteiten voor
de kinderen.
Hapé Smeele

De cursus communicatie in de opvoeding onder leiding van
Carien Huijzer gaat plaatsvinden op woensdagen in de
school op de Ruijterlaan.
In de cursus kijken we naar welke omgang passend is voor
de verschillende leeftijdsfasen en leer je o.a.
communicatieve vaardigheden. Je krijgt handvaten die je
meer mogelijkheden bieden om de opvoeding op de
gewenste manier vorm te geven uit. Het begrenzen zonder
afwijzing en het luisteren naar wat het kind werkelijk
nodig heeft, het hanteren van conflicten en de eigen
emoties zijn enkele van de onderwerpen. De vaardigheden
worden geoefend en zijn meteen toe te passen in de eigen
situatie.
De data zijn woensdagavond 27 januari, 17 februari, 3 en
17 en 24 maart en 14 en 28 april. Het is van 20.00 uur tot
22.00 uur.
De kosten zijn 140,- euro inclusief cursusmap. Informatie
en opgave vóór 10 januari bij Carien Huijzer:
huijzer@zonnet.nl /0343 522890

Zangcursus in De Bilt: Zingend door het jaar
Winterblok 8 januari tot en met 19 februari
Zingen hoort bij de Vrije School, de kinderen zingen
dagelijks in hun klas. Over de herfst, Sint Maarten, de
eerste sneeuwklokjes en Pasen. Zing zelf ook mee en
schrijf je in voor een zangcursus bij Alice van Eldik,
zangeres, dirigent en ouder op de Rudolf Steinerschool in
De Bilt. De liederen die tijdens de wekelijkse lessen
gezongen worden komen uit liedbundels als ‘Over de
stroom’ van Madeleine Ingenhousz of zijn bekende en
minder bekende christmas-carols, madrigalen en canons.
Natuurlijk staan ook jaarfeestliederen op het programma.
Alice maakt daarnaast gebruik van meditatie- en
techniekoefeningen.
Er zijn twee cursusgroepen:
• De basisgroep. Zangervaring is niet nodig. Je zingt
eenvoudige liederen en hoeft geen noten te
kunnen lezen.
• De ensemblegroep. Tijdens deze lessen oefen je
stukken die technisch ingewikkelder zijn.
Zangervaring is vereist en het is handig als je
noten kunt lezen.
Data
Het lesjaar bestaat uit vijf cursusblokken van zeven
bijeenkomsten. Je kunt je nu inschrijven voor het
winterblok, dat loopt van vrijdag 8 januari tot en met 19
februari.
Tijd
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basisgroep: vrijdagochtend 09.00 - 10.15 uur
ensemblegroep: vrijdagochtend 10.00 - 11.15 uur
Om 8.45 uur en om 10.00 uur staat er koffie/thee klaar.
Plaats
Waterweg 39, De Bilt (thuisadres docente)
Kosten
€45,- per blok
Info en aanmelden:
Alice van Eldik, (030) 220 59 90 of 06 457 476 86.
Meer informatie is ook te vinden op
www.rudolfsteinerschooldebilt.nl (klik in de rechter kolom
op ‘Meer informatie over lezingen en cursussen’).
Hartelijke groet
Werkgroep scholing De Bilt
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
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
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

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

Activiteit

Opmerking

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

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

Weekopening samen
Informatiemiddag
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Carnaval
Krokusvakantie

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

Studiedag
Weekopening samen
Toetsweek
Informatiemiddag
Ouderavond klas 4
Ouderavond kleuters
Palmpasenoptocht
kleuters
Weekopening samen
Ouderavond klas 6

14:00 – 15:00 uur

10:30 uur

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

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

Gewone schooltijden

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

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

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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