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Mededelingen vanuit het bestuur
Geen nieuws deze week

Mededelingen vanuit de directie
Geen nieuws deze week

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.

Muziekinstrumenten
Wij zijn bezig met het uitzoeken en ordenen van de
muziekinstrumenten van de school.
Dit is een hele klus.
• Wie kan ons helpen met het repareren van een
aantal instrumenten (beetje handigheid is genoeg)
• Wie heeft er een dichte kast om de instrumenten in
de bewaren? (ongeveer 2 bij 2)
• Wie wil woensdagmiddag 17 februari om 14:00 uur
helpen om te ordenen en stickeren?
Graag opgeven bij Juf Marian, klas 3,
juffiemarian@hotmail.com
Wat zou dat fijn als al die mooie instrumenten weer
gerepareerd, geordend, gebruikt kunnen worden!
Juf Karen en Juf Marian

Carnaval op school
Vrijdag 12 februari vieren we weer carnaval op onze school
de Knikkerpot. Om deze dag mooi uitgedost ten tonele te
kunnen verschijnen, is het handig alvast de verkleedthema’s
van dit jaar te weten.

• Klas 1 sprookjes (prinsen, prinsessen, kabouters,
elfen, tovenaars etc.)
• Klas 2 dierenfabels (raaf, vos, muis, leeuw etc.)
• Klas 3 circusartiesten (clowns, acrobaten, directeur
etc.)
• Klas 4 Edda (vikingen, goden en godinnen etc.)
Voor deze klassen geldt: schminken is erg leuk, als het
maar niet (te)eng is!
De kinderen zijn deze dag om 13.15 uur uit, houd hier
alvast rekening mee.
Namens het team,
carnavalsjuf Jacqueline

Bericht vanuit de naschoolse opvang
Zoals bekend is er rondom de school weinig
parkeergelegenheid. Daarom is het handig als de school
vanaf twee kanten toegankelijk is. Echter zodra de school
uitgaat gaan er kinderen naar de naschoolse opvang.
Tussen 13.30 en 14.15 uur spelen de kinderen buiten. De
veiligheidseisen voor de naschoolse opvang zijn streng.
Daarom moet de poort aan de voorzijde van de school
gesloten zijn, want precies in die ruimte spelen de kinderen
en mogen zij volgens de voorschriften niet in de
mogelijkheid zijn om van het terrein af te gaan.
Daarom hangt het personeel van de naschoolse opvang sinds
4 januari een ketting met hangslot aan het hek in de tijd
dat de kinderen buiten spelen. Daarna halen ze het slot er
weer af, zodat ouders toegang hebben tot het plein.
We vragen jullie begrip voor deze maatregel en willen
tevens vragen of jullie de moeite willen nemen om even om
te lopen, mocht dat nodig zijn.
Suze

Er zitten geen grote veranderingen in, alleen klas 5 en 6
verzorgen dit jaar samen het restaurant en bespreken nog
een verkleedthema.
Voor klas 1 t/m 4 zijn de verkleedthema’s:
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Vier nieuwe inspiratie-lezingen op de Vrije School
Michaël

meer dan de moeite waard. Voor alle lezingen geldt een
entree van € 6,50 m.u.v. de lezing van Edith op 16 februari.
Die is Gratis. Alle lezingen zijn heel goed ook los te volgen.
Reserveren is niet nodig.
Namens de werkgroep De Verdieping
Hapé Smeele.

Van de overkant…
Afgelopen maandag was er nog wat actie. De stenen op het
oude ‘basketbalplein’ werden verwijderd….
Sinds die tijd is het rustig en leeg.
Voor de komende twee maanden staan er vier hele
interessante inspiratie-lezingen op het programma
waarvoor we heel graag alle docenten, ouders en
bestuursleden willen uitnodigen. Deze reeks van vier
lezingen zullen in het teken staan van de kernwaarden van
het vrije school onderwijs.
'Kenwaarden' klinkt altijd zo goed, maar wat zijn die nou
eigenlijk. Wat is de kern waarop ons onderwijs is gebouwd.
En hoe komt die tot uitining? Ik vroeg een keer Jet Nijhuis,
wat is nou de echte kern van de kern? En als antwoord gaf
ze: "Dat is leren leven volgens je eigen innerlijke kompas."
Het is een prachtig uitgangspunt voor zowel het onderwijs,
als de organisatievorm tot en met de vorm van het
schoolgebouw. Maar hoe krijgt dit vorm op onze school? En
hoe doen anderen het? Daarover gaan deze vier lezingen.
Maandag 8 maart om 20 uur is de opening aan Hannah
de Vos - Beckers. Ze studeerde aan de Vrije School
docenten-opleiding Helicon en richtte daarna een eigen
school op voor avontuurlijk onderwijs: Aventurijn, in het
Gelderse Loenen. Hoe geeft zij vorm aan de kernwaarden in
haar school?
Dinsdag 16 februari om 20 uur is het woord aan Edith
Blom. Een van onze eigen kleuterdocenten. Edith zal
vertellen over hoe de kernwaarden tot uiting komen in het
kleuter onderwijs. En wat zijn dan de wezelijke verschillen
met het reguliere kleuteronderwijs.

Eddy

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.

Biologische Zuivelproeverij in het Kruidenhuis
In het Kruidenhuis aan de Torenlaan 26 in Laren kunt u
donderdag 21/1, vrijdag 22/1 en zaterdag 23/1 de
heerlijkste zuivelproducten komen proeven.

Dinsdag 2 maart om 20 uur vertelt Jet Nijhuis over hoe
de kernwaarden van ons onderwijs tot uiting komen in klas 1
tot en met 3. Via welke vormen kun je die kernwaarden aan
kinderen van 6 tot 10 het beste tonen/leren.

Yomio, acidophilus, echte volle melk en natuurlijk de
voortreffelijke geitenkaas van de Klompenhoeve en Goudse
kaas van Zuiver Zuivel.

Woensdag 17 maart om 20 uur komt Jet
Nijhuis wederom, maar vertelt dit keer over de
kernwaarden in klas 4 t/m 6.

Iedereen is van harte welkom.

Geopend van 10.00 - 17.00

Door van den Borst
pr-medewerker Kruidenhuis

Komende weken zul je meer kunnen lezen in de Schoolbel
over deze lezingen. Maar zet ze alvast in je agenda. Ze zijn
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Koken met kinderen

Bevers gezocht!

Het koken met kinderen in de Warrekam aan de Brink 29 in
Laren gaat weer beginnen. Dit is een van de laatste
gelegenheden om te koken in de oorspronkelijke
Warrekamkeuken, de nonnenkeuken die hoorde bij de grote
Sint Janskerk in Laren.
Vanaf 4 februari kunnen kinderen vanaf 8 jaar wekelijks
een compleet, zo mogelijk biologisch maar in ieder geval
vers menu maken, samen opeten aan een mooi gedekte tafel
en natuurlijk ook gezellig kletsend de afwas doen.
Eten bereiden is een mogelijkheid die ons wordt
geschonken in deze hectische maatschappij om weer
procesmatig bezig te zijn. Bij kinderen kun je heel goed
waarnemen dat ze eigenlijk niets liever doen dan dat:
kneden, vijzelen, kloppen, voelen, ruiken, proeven en
luisteren naar deze oerbron van onze energie.

Scouting Arrowe zoekt Bevers!
Natuurlijk geen echte bevers maar Bever-kinderen tussen
de 5-8 jaar die het leuk vinden om samen in de natuur te
spelen, te knutselen of te koken.
Wij hebben elke zaterdag van 10:30 uur tot 12:30 uur
opkomst in ons clubhuis aan het eind van de Bussumse
Meerweg in Bussum (naast voetbal club BFC).
De contributiekosten zijn ongeveer de 150 euro per jaar.

Nu de Warrekam na de zomer verbouwd gaat worden, zal de
oorspronkelijke keuken verdwijnen. Er komt een mooie
nieuwe keuken en er zullen ook daar weer fantastische
workshops gegeven worden.
Om echter de authenticiteit en ambiance van de
oorspronkelijke keuken een beetje te bewaren, wil ik de
kinderen in deze laatste lessen vragen om tekeningen te
maken van de keuken en alles wat daar zo bij hoort: het
uitzicht op de tuin, de prachtige kasten, het fornuis dat nog
met een lucifer wordt aangestoken of misschien wel een p &
z stelletje.

Heb je zin om een keertje een opkomst mee te draaien?
Mail dan naar : info.bevers@arrowe.nl
Voor meer informatie kan je ook kijken op www.arrowe.nl
Eddy de Boer

Communicatie in de opvoeding
Bij koken hoort ook wachten: het deeg moet rijzen, de saus
moet indikken, de pudding wil opstijven, alles moet gaar
worden. In deze ‘wachtkamer’ wordt de kinderen zo een
kunstzinnige activiteit aangeboden. Er wordt daarnaast
altijd een verhaal verteld gerelateerd aan het seizoen of
een nabijgelegen jaarfeest (Maria-lichtmis,
carnaval,vastentijd,palmpasen, pasen).
In samenwerking met de kunstenares Emilie Lindenbergh
zal in het najaar een boekje worden uitgegeven met
recepten en deze tekeningen van kinderen uit de
Warrekamkeuken om zo hiervoor op deze wijze een klein
monumentje te bouwen.
Programma:
Wekelijks op donderdagmiddag van 16.00 - 18.30 uur vanaf
4 februari tot 11 maart (5x) en van 25 maart tot 22 april
(5x).
De groep bestaat iedere keer uit maximaal 6 kinderen.
Kosten E 50,-

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 bij Carien Huijzer: huijzer@zonnet.nl /0343
522890

Aanmelden via bfi@online.nl of telefonisch 06-27027717
bij de workshopleiding: Door van den Borst,
natuurvoedingskundige
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Januari 2010
Maandag 25
Februari 2010
Maandag 1
Dinsdag 2
Woensdag 3
Zaterdag 6
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
Juni 2010
Dinsdag 1
Maandag 7
Vrijdag 11
Dinsdag 15
Maandag 21
Dinsdag 22

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

Activiteit

Opmerking

Ouderavond klas 5
Weekopening samen
Informatiemiddag
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Open Dag
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
Kennismakingsavond
Informatiemiddag
Kennismakingsochtend
Ouderavond
Weekopening samen
Schoolreisje

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

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

St Jan
Teamuitje
Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

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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