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Mededelingen vanuit de school

Vanuit onze eigen inventarisatie en informatie van de
begeleidingsdienst hebben we hier tal van (nieuwe)
mogelijkheden voor. We willen hier mee aan de slag gaan en
regelmatig onze acties met elkaar evalueren en bijstellen.
We zullen deze momenten in ons vergaderrooster
vastleggen. Daarnaast hebben we gemeend binnen het team
een aanspreekpersoon aan te wijzen in de persoon van
Eugenie van Dijck. Zij zal voor de leerkrachten
ondersteunend meedenken en faciliteren. Ook zal zij af en
toe een centraal project starten dat “over klassen heen
gaat”.

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.

Een eerste stap daarin zal zijn het organiseren van een
schaaktoernooi binnen de school. Hierbij dan meteen de
vraag of er ouders zijn die ervaring hebben bij of interesse
hebben in het organiseren van een dergelijk toernooi.
Eugenie zou graag in contact met hen komen om het zo
samen te kunnen organiseren.

Mededelingen vanuit het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de directie
Geen mededelingen deze week

Voorsprongkinderen in de VSM
Het is alweer een tijd geleden dat er vanuit het team iets
aan jullie verteld is over hoe we in onze school omgaan met
voorsprongkinderen (Kinderen die snel door de lesstof
heengaan, meer uitdaging en verrijking nodig hebben in het
cognitieve leren, kinderen die mogelijk een hoogbegaafd IQ
hebben, kinderen die vooral via het hoofd leren).
Een aantal jaren geleden hadden we hiervoor een zeer
begaafde ouder: Monique Daalhuyzen die ons als team
hierover veel geleerd heeft en ook met groepjes kinderen
aan de slag ging (de zogenaamde mentorgroep, de cursus
Italiaans e.d.).
Helaas konden haar activiteiten niet omgezet worden in een
formeel contract en is er hierdoor een tijdje geen speciaal
persoon voor de voorsprongkinderen geweest. Dat betekent
echter niet dat er in de klassen niets gedaan is. In het
gedifferentieerde aanbod in de klas wordt altijd goed
gekeken naar wat voor opdrachten aan welke kinderen
gegeven kunnen worden. De “open opdracht” in het periodeonderwijs leent zich hier bij uitstek voor.
Maar er is natuurlijk altijd verbetering mogelijk maar
helaas geen geld om hier speciaal iemand voor aan te
trekken. Daarom hebben we het er binnen het team weer
eens uitvoerig over gehad hoe we hier nu “creatief” en
“deskundig” mee om kunnen gaan. Hierbij hebben we er voor
gekozen om zoveel mogelijk binnen de klas het uitbreidingsen verrijkingswerk vorm en inhoud te geven.

Frank de Kiefte en Eugenie van Dijck

Boekenfonds
Ga je in de voorjaarsvakantie ook je boekenkast opruimen?
Hou de boeken die je wilt wegdoen dan nog even op een
plekje apart. Al jaren loop ik rond met het idee om een
boekenfonds te starten. Met die gelden zouden we dan
nieuwe leesboeken voor in de klassen kunnen kopen, maar
bijvoorbeeld ook inkijkboeken over bepaalde onderwerpen
die we behandelen in de periodes (het schrift, de
egyptenaren, de Rijn, bodemdieren, proefjes doen met
kinderen).
Om het fonds te kunnen financieren wil ik graag een
jaarlijkse boekenmarkt organiseren, waar we oude boeken
voor inzamelen en die dan verkopen. Van de opbrengst van
de markt kunnen we het boekenfonds starten. Het is een
idee, een plan. Het moet nog groeien.
Ik zoek enthousiaste ouders die met mij de markt zouden
willen organiseren.
Ik ben te bereiken op: juffie.suze@gemail.com
juf Suze (klas 1)

Sponsorloop
Afgelopen donderdag is uiteindelijk de sponsorloop toch
gelopen. Het moest wel binnen want buiten was het (weer)
glad. De kinderen hebben in kleine groepen gelopen en
werden vanaf het midden van de gymzaal door klasgenoten
en supporters aangemoedigd. Het was een sportief festijn
met goede opbrengst!
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De sponsorgelden en het geld van de markt van de 3e klas
zijn opgelopen tot meer dan 3500 euro (exacte bedrag is
nog niet bekend). Dit bedrag zal na de voorjaarsvakantie
(datum nog niet bekend maar zal aan betrokken klassen
worden doorgegeven) aan Mark Ouwehand van
Wereldouders.
We danken iedereen voor hun goede inzet en hulp.
Eugenie van Dijck

Van de overkant…
Geen nieuws.

Mededelingen vanuit de redactie
Allen een goede vakantie en tot over 2 weken!
Eddy
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SDS’99

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.

Uitvoering “Het droomgezicht
inleiding door Lisette Buisman

van

Beste ouders,
Hieronder wil ik jullie attent maken op twee leuke
evementen van de handbal vereniging waar onze zoon
Damian (klas 3) als sinds drie jaar met veel plezier deel van
uitmaakt. Ook wij als ouders ervaren het als een hele
warme plek waar vanuit alle betrokkenen (trainers, ouders)
met veel aandacht en oplettendheid naar de kinderen wordt
gekeken. Mochten er nog vragen zijn kunnen jullie ook bij
mij terecht: 06 46 11 49 49.

Seth”met

Beste ouders en kinderen,
welkom bij het muzikale en spannende verhaal over Seth, de
zoon van Adam.
Op vrij. 5 maart in de kerk van de Christengemeenschap
Bussum, aanvang om 20:00 uur.
Met hartelijke groet,
Chantal euritmiste bij de kleuters en eerste klas
Het verhaal “Het droomgezicht van Seth”wordt opgevoerd
door een groep cursisten uit Zeist in samenwerking met
vertelster Veronica van Ittersum en klassiek-accordeoniste
Moniek Dekker, o.l.v. euritmiste Chantal Heijdeman.
Het is een bewerking van een oud-engels toneelspel dat zijn
oorsprong vindt in een verhaal uit de “Gouden Legende” en
dat terugvoert op het apocriefe Nikodemus evangelie.
Als Adam 130 jaar oud is, zendt hij zijn zoon Seth uit om
de Balsem der Genade in het Paradijs te gaan zoeken. Adam
vertelt Seth hoe de weg te vinden naar de paradijspoort.
Vuur en angst komt hij tegen op zijn pad, voordat hij de
paradijstuin mag en kan schouwen. De Cherubijn is daar zijn
begeleider bij de diep aangrijpende beelden. Het laatst
geschouwde beeld is de vooraankondiging van de nieuwe
Adam, deze is de Balsem van Genade die door God werd
beloofd.
Met drie zaden en een toekomst gerichte opdracht keert
Seth huiswaarts.
Over de diepere samenhang zal Lisette Buisman, geestelijke
in de gemeente Den Haag een inleiding houden voorafgaande
aan de voorstelling.
Datum: vrijdagavond 5 maart 2010
Tijd: Van 20.00 uur tot circa 21.30 uur
Plaats: kapel Christengemeenschap, Velkdweg 1, 1404 CV
Bussum
Vrijwillige bijdrage

Met hartelijke groet,
Sabine Oberhuber (Damian klas 3, Nathan kleuterklas 1,
Laetitia Windekind)
Handbal instuif in de krokusvakantie
donderdag 25 februari in de Hilt, Eemnes
Na groot succes zal handbalvereniging SDS 99 wederom
een handbal instuif verzorgen.
Het is de bedoeling om de jeugd warm te maken voor de
schitterende handbal sport.
Wil je meedoen dan ben je van harte welkom op donderdag
25 februari van 14.00-16.00 uur.
Voor meer informatie Jean Paul Huurman (035) 5389940 of
Hans Visser. (06) 42 03 78 52
Trainen D-Jeugd
Op donderdag 4 maart 2010 geeft handballvereniging
SDS99 een training
voor jongens en meisjes van 7 tot en met 9 jaar.
Locatie: De Hilt, Eemnes (kleine zaal)
Tijdstip: 17:30 tot half 18:30
Vindt jij het leuk om te gaan handballen?
Dan kan je op 4 maart meetrainen.
Je kan je opgeven bij Tineke Sievers,
mobiel 06-52696103 of via mail ca.sievers@telfort.nl
Wij kijken graag uit naar jullie, wie weet kunnen we
met het veldseizoen een team opgeven.
Handball vereniging SDS 99
Handbalvereniging SDS‘99 is met circa 175 enthousiaste
spelende en niet spelende leden en donateurs één van de
grootste handbalverenigingen in het Gooi.
De vereniging is in 1999 ontstaan uit een fusie tussen twee
gerenommeerde verenigingen uit het Gooi, te weten BSV uit
Blaricum en H.V. Laren uit Laren. Anno 2009 is SDS’99
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uitgegroeid tot een toonaangevende vereniging met een
aantaal spelers in de landelijke selectie. SDS’99 is een zeer
veelbelovende jeugdafdeling aan het opbouwen en speelt
met de seniorenteams op hoog niveau.
Het D jeugdteam won vorig jaar de bekerfinale en werd zo
kampioen van Midden-Nederland.
Sinds maart 2003 heeft de club een geheel nieuw
clubgebouw op het sportcomplex in gebruik genomen, welke
met veel inzet van de leden is opgebouwd. Het clubgebouw
en de velden liggen aan de Schapendrift in Blaricum.

Buitenschoolse agenda

De Notenkraker: Muziek met dans voor kinderen
van 6-11 jaar en hun (groot)ouders

Datum
02-03

In de buitenschoolse agenda staan bijeenkomsten
georganiseerd naast de schoolactiviteiten die met
expliciete toestemming van het team in deze agenda zijn
opgenomen. Expliciete verwantschap met het ‘vrije school’
denken en doen is één van de voorwaarden om in deze
agenda te worden opgenomen.
Verzoek voor opname van een evenement in deze agenda kan
via de redactie van de schoolbel.

Beste ouders,
17-03
Bij dezen wil ik graag het volgende onder de aandacht
brengen.
Het orkest van Toonkunst Bussum geeft op zaterdag 6
maart om 15:30 uur in de Wilhelminakerk in Bussum een
kinderconcert, waarin het ballet “De Notenkraker” van
Tchaikovski centraal staat.
Dit vindt plaats in samenwerking met Balletschool Carry
Schomper uit Huizen en de Gooische Muziekschool.
Misschien voor jullie een leuk idee om dit concert te
bezoeken, dat geheel op kinderen is toegespitst?
Eerder is gebleken, dat soortgelijke concerten met Die
Moldau van Smetana heel goed op de toen aanwezige
kinderen zijn overgekomen.
Vandaar dat wij hiermee een zelfde koers willen varen.
Met vriendelijke groet
Namens Toonkunst Bussum
Rita den Boon (ritadenboon@gmail.com)

Jouw gezicht
Carnaval is voorbij. De kinderen hebben hun verkleedkleren
weer uitgetrokken. En jij? Ben jij jezelf in het dagelijks
leven en laat je je ware gezicht zien?

Wie zich ontmaskert, wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
(naar Huub Oosterhuis)
De veertigdagentijd begint; we gaan op weg naar Pasen. De
lente zal weer komen. Schud het stof van jezelf af..... Ik
ondersteun je met massagetherapie om in je lichaam te
landen en te luisteren naar jezelf.
Behandelingen worden vergoed door bijna alle
zorgverzekeraars. Meer informatie vind je op mijn website:
www.janinemeeuwsen.nl

03-03

23-02
18-03

06-04

Beschrijving
20:00u inspiratielezing Jet Nijhuis,
kernwaarden in klas 1 t/m 3
20:00u inspiratielezing Jet Nijhuis,
kernwaarden in klas 4 t/m 6
En 17-3, 24-3, 14-4 en 28-4: 20:00 –
22:00u Cursus communicatie in de
opvoeding door Carien Huijzer
www.how2talk2kids.nl.
workshop How2talk2kids (3e van 6)
En 21-4, 19-5 en 16-6:
Ouderontmoetingsochtenden Michiel
de Ruyterschool BSO
Lezing Fred Beekers:
Samenwerken, hoe doe je dat?

kosten
6,50
6,50
140,-

10,-

gratis

Lezing Jet Nijhuis dinsdag 2 maart om 20 uur
Vrije School kernwaarde in Klas 1 t/m 3
Meteen de eerste dag na de vacantie starten we weer met
een zeer interessante inspiratie-lezing. Die avond komt Jet
Nijhuis (oud vrije school lerares, coach) spreken over de
manier waarop de kernwaarde van de Vrije School vorm
krijgt in de eerste drie klassen van de lagere school.
Dinsdag 2 maart om 20 uur
Locatie: Hoofdgebouw Vrije School Michaël (Michiel de
Ruyterlaan 24a Bussum, lokaal van klas 1).
Entree: € 6,50
Ook mensen van buiten onze school zijn van harte welkom.
Werkgroep De Verdieping
Kernwaarde in klas 1 t/m 3
Leren
De kernwaarde van de vrije school is leren met het hoofd,
hart en handen. Met het hoofd begrijpen we, met het hart
beleven en ervaren we, met de handen maken we de dingen.
Door het leren met hoofd, hart en handen kan hij een
volledig ontwikkeld mens worden.
Handen en voeten
De hersenen zijn bij de geboorte globaal aangelegd. Door
beweging van het hele lijfje komen de fijne verbindingen,
de synapsen tot stand. Met het negende, tiende jaar zijn de
hersenen volgroeid. In klas 1t/m 3 is het bewegen dus een
zeer belangrijk onderdeel van de les. Er worden tafels
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gesprongen en lettergrepen geklapt. Er wordt gebreid,
gedanst, geboetseerd en geschreven met de voeten.
De warmte van het hart.
Voor groei is lichamelijke en psychische warmte nodig.
Warme voeten bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat de energie
tot in de kleinste uithoeken van het lichaam komt. Wordt
een baby met veel liefde omringd, dan groeit hij goed. En
kan een kind met warme gevoelens als overgave,
enthousiasme en eerbied de lessen in zich opnemen, dan
heeft dat zijn effect op de hele groei.
Als hij mee kan leven met de koning in het sprookje, met
de vos en de raaf in een fabel of met Mozes uit het Oude
Testament dan verwarmt de innerlijke betrokkenheid hem
helemaal. Verbinding vanuit het hart, liefde dus, is het
toverwoord.
Hij is ook volop betrokken als hij leert hoe hij zélf iets kan
maken. Brood bakken, tekenen, een verhaal schrijven,
toneel spelen, de klas opmeten, een krant maken,
fluitspelen, sommen verzinnen zijn dan eigen creaties.
Vooral als je dit samen met anderen doet, wordt de
beleving dubbel zo sterk. Is er enthousiasme dan is er
warmte
Het hoofd
Beweging is de basis van de ontwikkeling van het hoofd. In
deze tijd van bewegingsarmoede wordt de motorische
ontwikkeling een steeds grotere prioriteit in de school. In
de klassen 1 t/m 3 komt het onthouden van letters en
cijfers, het lezen en het begrijpen van de sommen tot
stand met behulp van allerlei bewegingsspelen en door
middel van het invoelen van de leerstof
Ervaring
Deze avonden wil ik u de wereld van spelen, verwonderen en
leren zelf laten ervaren. Aan de hand van lessen uit de
praktijk laat ik u kennis maken met de kernwaarden van de
vrije school: een kind op te laten groeien als een totaliteit
van hart, hoofd en hand. Wie op ziet tegen het huppelen en
stampen mag rustig aan de kant zitten kijken.
Jet Nijhuis
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16 maart 2011

De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Februari 2010
Maandag 22 t/m vrijdag 26
Maart 2010
Maandag 1
Dinsdag 2
Dinsdag 2 t/m vrijdag 12
Maandag 8
Dinsdag 16
Dinsdag 16
Dinsdag 23
Donderdag 25
Vrijdag 26
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
Vrije School Michaël
Michiel de Ruyterlaan 24A
Postbus 344
1400 AH Bussum

Activiteit

Opmerking

Krokusvakantie
Studiedag
Weekopening samen
Toetsweek
Informatiemiddag
Ouderavond klas 4
Ouderavond oudste
kleuters
Ouderavond kleuters
Palmpasen viering
Studiedag
Palmpasenoptocht
kleuters
Weekopening samen
Ouderavond klas 6

14:00 – 15:00 uur
Ouderavond voor de ouders oudste kleuters over eerste klas
volgend schooljaar (20:00 uur)
Hele school, dus inclusief de kleuters (28/3 vervalt)
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
St Jan

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

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Juli 2010
Vrijdag 2 en zaterdag 3
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

Kleuters, laatste schooldag kleuters
Klas 1 t/m 5, schoonmaakdag kleuters, school uit om 13:15 uur
Onderbouw
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