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Vervanging remedial teaching
Mededelingen vanuit de directie
Impressie studiedag
De leraren hebben zich maandag jl beziggehouden met het
thema ‘handelingsgericht werken’. Dit is een manier van
werken met individuele leerlingen maar kan ook worden
toegepast op de klas als geheel. De essentie van
handelinggericht werken is dat dit kind in deze situatie
centraal staat. Waar op het gebied van zorg vooral het
onderzoek en de diagnose van belang waren met een
bijbehorend plan van aanpak, staat nu het handelen
centraal en de reflectie op het handelen. Het plan is niet
meer een soort ‘recept’ maar ontstaat in directe
samenspraak met alle betrokkenen en vooral ook
afhankelijk van de leeftijd, met de leerling zelf. In de
optiek van handelingsgericht werken wordt sterk gekeken
naar wat er kan in plaats van naar wat moet. De positieve
factoren, alles wat meewerkt in de ontwikkeling, krijgen de
nadruk. De belemmerende factoren zijn van belang om mee
te wegen en te compenseren. De leraar zal dus pogen te
kijken naar wat een kind wel kan in plaats van wat het niet
kan.
In de studiedag hebben we ons verder beziggehouden met
leraarvaardigheden. Wat vraagt deze manier van werken
van ons? Iedere leraar heeft gekeken naar wat zij in huis
heeft en zo hebben we ook naar de school als geheel
gekeken. Wat is kenmerkend voor de school? De
bespreking hierover was een aanzet, deze wordt verder
vervolgd.

Managementcoördinator
Na de kerstvakantie is het management in de school
versterkt en heeft Barbara Wilkes haar werkzaamheden in
de school hervat. Zij heeft eerder de verhuizing
gecoördineerd en zal zich nu bezighouden met zaken van
organisatorische en communicatieve aard. Zij zal dit
voorlopig op vrijwillige basis doen. Zij zal de interim
schoolleider ondersteunen in met name de uitvoering van
de plannen die op inhoudelijk gebied door team en
schoolleiding ontwikkeld zijn. Een van de eerste zaken die
Barbara heeft opgepakt is het onderzoek naar
alternatieven voor de tijdelijke huisvesting in twee
locaties, naar aanleiding van de ervaringen die met ouders
en leraren besproken zijn. Andere zaken die op korte
termijn een rol spelen zijn de uitvoering van het
groeibeleid en invulling geven aan de PR van de school.

Met ingang van deze week zal Sabine van Beers
werkzaamheden verrichten op het gebied van remedial
teaching in de school. Zij doet dit ter vervanging van
Jeanny van den Brand die haar werkzaamheden (interne
begeleiding en remedial teaching) geleidelijk uitbreidt.
Sabine is als RT’er werkzaam in Almere en heeft binnen
onze school al eerder kinderen begeleid.

Onderwijsassistentie in de onderbouw
Eerder heb ik u geïnformeerd over assistentie in de
kleuterklassen gezien de grootte van de klas. In de
onderbouw is er een vraag omtrent onderwijsassistentie in
de tweede klas. De aanleiding betreft ook hier de grootte
van de klas. Wij zoeken iemand die twee ochtenden of
twee dagen in de klas kan helpen. Dit houdt in helpen bij
het nakijkwerk, bij de organisatie van activiteiten en
ondersteuning van kinderen. Mocht u iemand weten of zelf
geinteresseerd zijn, hoor ik dit graag. Wat wij kunnen
bieden is een vrijwilligersvergoeding.
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.

12-01 Ouderavond klas 2 over temperamenten.
Vanaf 20.15 ook ouders uit andere klassen
welkom!
Als je met kinderen te maken hebt merk je dat ze
verschillend van aard zijn.
Die verschillende geaardheid kun je herleiden tot de vier
basistypen die we temperamenten noemen. Het karakter
van ieder kind kan onder gebracht worden in een van deze
temperamentgroepen. In de onderbouw leeftijd ( 7 tot 12
jaar) komt het temperament van het kind het sterkst tot
uitdrukking. Het is in de opvoeding en in het onderwijs van
belang aan het temperament tegemoet te komen. We
hebben Jet Nijhuis gevraagd tijdens onze ouderavond in
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klas 2 over de temperamenten te vertellen. Om 20.15 zijn
ouders uit andere klassen welkom bij ons inhoudelijke deel
aan te schuiven. We zijn in het tweede klas lokaal en
maken ruimte voor 15 ouders erbij. Graag vooraf opgeven
via karenbosman@casema.nl. Wees op tijd! De deur sluit
om 20.20. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Van de overkant…
Het ligt plat…. Opruimen is begonnen…. Wat foto’s met een
mooi winterlandschap.

Juf Karen en juf Daphne. (Hieronder volgt een stukje van
Jet Nijhuis zelf.)

Ieder kind is anders.
De één ontploft als hij iets niet kan, de ander roept
vertwijfeld uit: “Ik kan het ook nooit!” Het ene kind kan
het monopolyspel heel lang volhouden en het andere kind
begint halverwege een eigen fantasiespel. Hij deelt zijn
geld uit: “Alsjeblieft, dit is voor jullie kinderen. Koop er
maar wat moois voor!”.
Waar komt dit verschil in reageren vandaan?Vaak, zoals in
bovenstaande voorbeelden, ligt de oorzaak in het
temperament.
Ieder kind reageert vanuit zijn eigen temperament.
Het melancholische, sanguinische, flegmatische en
cholerische temperament hebben elk hun eigen
gedragspatroon; hun eigen mogelijkheden en moeilijkheden.
Als een kind benaderd wordt, zoals dat past bij zijn
temperament dan zal hij of zij beter functioneren.
Op deze avond wil ik het begrip ‘temperament’ definiëren,
de kenmerken van elk temperament beschrijven en laten
zien hoe je als leerkracht en ouder met behulp van deze
kennis je kind beter kunt opvoeden en onderwijzen.
Tot 12 januari,
Jet Nijhuis
Nogmaals als je wilt komen geef je dan spoedig op via
karenbosman@casema.nl. Kom op tijd! We willen
gezamenlijk nl beginnen. We sluiten daarom de deur om
20.20!

Foto: Bart van Zanten (18/12/2009)

Irma’s pui… (18/12/2009)

Open dag
Zoals ik al eerder vertelde hebben we zaterdag 6 februari
open dag op school. Een dag waarop we als school kunnen
laten zien wat we in huis hebben.
Hoe kunnen we dat beter doen dan samen met de
kinderen?
Er zullen klassen zijn die een demonstratie geven en er
zullen workshops zijn. Klas 6 verzorgt de catering en stelt
zich op als gastvrouw/heer.
Vanuit de leerkrachten komt er binnenkort een
specifiekere vraag m.b.t. de tijd waarop we de kinderen
graag op school zouden zien. Dit geldt alleen voor de lagere
schoolkinderen, niet voor de kleuters.
Houd dus alvast 6 februari tussen 10 en 13 uur vrij!
We hopen op een grote opkomst!

6/1/2009: fundering er ook uitgetrokken, puien in de
containers, puin schiften is aan de gang (rechts)
Eddy

Eveline Reijnders
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voor een strippenkaart van 10 lessen, of €10,- voor een
losse les.
Locatie: het gymzaaltje van de van Leeuwenhoekschool,
Constantijn Huygensstraat 35 in Hilversum.
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.

Binnenkort start er ook een groep in Bussum op
maandagochtend (van plm 9.15 tot 10.45) hiervoor ben ik
op zoek naar een geschikte ruimte. Als je hiervoor
belangstelling hebt en / of een ruimte weet laat me dit dan
ajb weten. Voor meer informatie en aanmelding bel je met
Robin Kind (moeder van Anna uit de kleuterklas van Edith)
op 035-6939565 of 06-49889552 of mail naar
robinjarl@kpnplanet.nl

Ontdek de stilte in jezelf

Hulp gezocht voor aantal uur per week

Dru Meditatie: lessen leren mediteren bij Studio Sing

Ik ben op zoek naar iemand die mijn oma wil helpen. Wie
kan haar 4 á 5 dagen in de week helpen bij onder andere
het innemen van haar medicijnen en een oogje in het zeil
houden of zij goed eet. En eventueel met de tijd wat
huishoudelijke taken van haar wil overnemen.
Een verzorgingstehuis is geen optie voor haar en ze wil
heel graag dat een veganist(e) haar komt helpen, omdat ze
zelf ook veganist is. Ervaring is niet vereist. Zij woont in
Naarden. En uiteraard tegen een vergoeding.
Als je nog vragen hebt, laat het me weten!

Afgelopen maandag zijn we begonnen met de Dru
Meditatielessen. Wat een rustpunt in alle drukte.
De locatie is helemaal goed: de Oerbron aan de korte heul.
Een ruime en rustige plek waar je zeker de stilte in jezelf
kunt ontdekken.
In de les beginnen we met Dru Yoga oefeningen waardoor
je lijf tot rust komt, waarna je begeleidt wordt in het
leren mediteren. Ook leer je hoe je thuis een
meditatieroutine kunt opbouwen.

Groet, Saskia (06-250 92 770)
Door meditatie:
- komen je gedachten tot rust
- nemen je stressgevoelens af
- verbetert je concentratie
Heb je zin om eens mee te doen of wil je meer informatie?
Bel met Katinka Wierper - 035 6921213,
mail naar info@studiosing.nl
of kijk op www.studiosing.nl

Yoga in Hilversum
Wil je je in het nieuwe jaar vaker ontspannen voelen, soepeler
worden en je meer bewust worden van je lichaam, je
gedachten en je gevoelens?
Kom dan een proefles yoga doen!

We beoefenen de klassieke Indiase Hatha Yoga, waarbij
de yogahoudingen zorgvuldig worden opgebouwd en enige
tijd worden aangehouden. De aandacht is gericht op de
adem en het ervaren van alles wat zich in je afspeelt.
Hierdoor kun je contact maken met je kern van stille
aandacht. Dit kan je helpen om je ook in de hektiek van het
dagelijks leven vaker te verbinden met je innerlijke
rustpunt. We eindigen de les met een korte meditatie en
ontspanning.

Communicatie in de opvoeding
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

De les wordt gegeven op maandagavond van 19.30 tot
21.00. Zowel beginners als gevorderden zijn van harte
welkom. De kosten zijn € 9,- euro voor een proefles, € 90,Pagina 3 van 5
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Januari 2010
Dinsdag 12
Woensdag 13
Vrijdag 15
Dinsdag 19
Woensdag 20
Maandag 25
Februari 2010
Maandag 1
Dinsdag 2
Woensdag 3
Zaterdag 6
Vrijdag 12
Woensdag 17
Maandag 22 t/m vrijdag 26
Maart 2010
Maandag 1
Dinsdag 2
Dinsdag 2 t/m vrijdag 12
Maandag 8
Dinsdag 16
Woensdag 17
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

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

Activiteit

Opmerking

Ouderavond klas 2
Gesprekken klas 1
Gesprekken klas 1
Driekoningenspel
Ouderavond
Gespreksochtend
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
09:00 – 11:00 uur (€10 per keer)

Weekopening samen
Informatiemiddag
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Open Dag
Carnaval
Gespreksochtend
Krokusvakantie

14:00 – 15:00 uur
kleuters leerrijpheid

Gewone schooltijden
09:00 – 11:00 uur (€10 per keer)

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

14:00 – 15:00 uur
09:00 – 11:00 uur (€10 per keer)
10:30 uur

Inleveren 10 min str.
Paasviering
Paasweekend
Onderwijsk. rapport
Informatiemiddag
Ouderavond klas 3
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Gespreksochtend
Weekopening samen
Meivakantie

Ouderavond klas 5
Gespreksochtend

Gewone schooltijden
Wordt verstuurd
14:00 – 15:00 uur
In de avond
In de middag
09:00 – 11:00 uur (€10 per keer)
Maandag 17 mei is studiedag

09:00 – 11:00 uur (€10 per keer)

Telefoon: 035 693 19 67
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Vrijdag 21
Maandag 24
Woensdag 26
Juni 2010
Dinsdag 1
Maandag 7
Vrijdag 11
Dinsdag 15
Woensdag 16
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

Pinksterfeest
Pinkstermaandag
Weekopening samen

Gewone schooltijden

Kennismakingsavond
Informatiemiddag
Kennismakingsochtend
Ouderavond
Gespreksochtend
Weekopening samen
Schoolreisje
St Jan
Teamuitje

Nieuwe klas 1
14:00 – 15:00 uur
Nieuwe kleuters
Kleuters en klas 1,2 en 3
09:00 – 11:00 uur (€10 per keer)

Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

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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