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Mededelingen vanuit de directie
Parkeren als heren?
Afgelopen dinsdag kregen we bezoek van de wijkagent en
een verkeersambtenaar van de gemeente.
Aanleiding: De verkeerssituatie en het parkeergedrag rond
de school. Er wordt hierover regelmatig geklaagd door
buurtbewoners. Een deel van deze klachten hebben te
maken met ongeoorloofd gedrag zoals (krap) parkeren voor
uitritten, in bochten en op een invalideplaats. Andere
klachten betreffen de verkeersdrukte in de Piet Heinlaan
(de straat langs het schoolplein), die leidt tot opstoppingen
en onveilige situaties voor fietsers en overstekende
kinderen.
Het is begrijpelijk dat we door onze regiofunctie zorgen
voor een grote verkeersstroom, maar laten we met z’n allen
proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan. We kunnen
de situatie makkelijk verbeteren door ons met z’n allen aan
het volgende te houden:
• parkeer zoveel mogelijk langs de De Ruijterlaan en
de Tromplaan;
• zorg daarbij dat uitritten en bochten ruim vrij
blijven en dat je niet parkeert op plaatsen waar
dat niet mag, zoals op het gras van de groene long;
• rijd niet door de Piet Heinlaan;
• woon je op fietsafstand, pak dan ook de fiets en
geniet van de heerlijke frisse lentelucht en het
lenteconcert van de vogels.

Schaaktoernooi
Zoals in de schoolbel voor de vakantie al genoemd zou ik het
heel leuk vinden om voor de schakers in onze school een
schaaktoernooi te organiseren. Omdat ikzelf geen schaker
ben en nooit een dergelijk toernooi georganiseerd heb, heb
ik hierbij echt hulp nodig van minimaal 2 ouders die hier
meer van weten.
Heel graag hoor ik wie mij hierbij zou willen helpen! Het is
voor de kinderen een leuke, uitdagende manier om eens heel
anders met elkaar bezig te zijn, schooloverstijgend en
dwars door leeftijden en klassen heen.
Je kunt je opgeven door mij aan te schieten of te mailen
ecsvandijck@hetnet.nl
Hartelijke groet
Eugenie

€ 10.000,- voor schoolkinderen in Haïti
Een prachtig resultaat!
In de afgelopen weken zijn de kinderen van klas 3 tot en
met 6 bezig geweest met een inzamelingsactie voor het
door aardbeving getroffen Haïti. Klas 4 tot en met 6
organiseerde een sponsorloop, klas 3 een markt waar soep,
koekjes en andere zelfgemaakte dingen werden verkocht.

Als we hier met z’n allen wat beter op letten, voorkomen we
dat politie boetes gaat uitdelen, geven we een positief
visitekaartje aan de buurt en zorgen we bovenal dat onze
kinderen veilig naar school kunnen gaan.
Ik reken op jullie medewerking!
Hartelijke groeten,
Barbara Wilkes

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.

Ook werden door verschillende kinderen zelf initiatieven
genomen zoals het ophalen en inleveren van
statiegeldflessen. In de klassen werd stilgestaan bij de
aardbeving en de gevolgen voor het land. Ook werden er
heel veel tekeningen gemaakt voor Haïtiaanse kinderen.
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De kinderen hebben met grote inzet en enthousiasme aan
de inzameling gewerkt. Er werd een bedrag opgehaald van €
5.000,- Een prachtig resultaat, om trots op te zijn. Het
geld krijgt een mooie bestemming: Via oudleerlingen van de
school werd contact gelegd met de Stichting naar School in
Haïti. Deze Stichting, van de Nederlandse Marijke
Zaalberg, zet scholen op in Haïti. Marijke is sinds 1995
actief in het land. Middels haar werk om scholing voor meer
kinderen bereikbaar te maken en daarmee de kansen en
mogelijkheden van deze kinderen te verbeteren, levert ze
een bijdrage aan het bestrijden van de armoede in Haïti.

Vanmiddag hebben Mark Ouwehand en zijn Haïtiaanse
vrouw op school de cheque van de opbrengst namens de
Stichting in ontvangst genomen. Ook werden de mappen met
de tekeningen aangeboden, die zullen worden gegeven aan
de kinderen op de scholen in Haïti. Mark en zijn familie
wonen zelf in Haïti en waren in het getroffen gebied op het
moment van de aardbeving. Ze vertelden over hun
ervaringen en de situatie nu.

In het berggebied ten Zuiden van de hoofdstad Port-auPrince zijn door de Stichting diverse scholen gestart, waar
nu onderwijs wordt geboden aan zo’n 1.100 kinderen.
Doordat de Stichting naar School in Haïti afspraken heeft
met de Nationale Commissie voor internationale
samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) over
verdubbeling van de geworven gelden, levert de actie van
onze school voor de Stichting totaal € 10.000,- op; een
bedrag dat goed is om 100 Haïtiaanse kinderen voor een
jaar naar school te laten gaan.

Het was een bijzondere bijeenkomst voor de kinderen, die
na hun inzet van de afgelopen weken, nu informatie konden
vernemen direct uit het gebied en over de projecten
waaraan het geld van hun inzameling zal worden besteed. De
kinderen luisterden aandachtig en stelden veel vragen. Een
leerzame en waardevolle ervaring, die een mooie afsluiting
vormde van de activiteiten van de kinderen.
Dank aan alle ouders en leraren die een bijdrage hebben
geleverd in de organisatie van deze actie. En bovenal dank
aan alle kinderen die zo betrokken en hard hieraan hebben
gewerkt. Een mooie actie van onze school!
Barbara Wilkes

Van de overkant…
Geen nieuws.
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De Notenkraker: kindervoorstelling

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.

De Notenkraker : muziek met dans voor kinderen van 6 11jaar en hun [groot] ouders.
Op zaterdag 6 maart is er weer een kinderconcert om
15:30 uur in de Wilhelminakerk in Bussum. Uitgevoerd
worden delen van de Notenkrakersuite van Tchaikovki.
Er wordt samengewerkt met de balletschool Carry
Schomper in Huizen en de Gooise muziekschool.
Toegang 6 euro.

Praktijkruimte te huur
Van harte aanbevolen!
Bindu is een body & mind studio waar momenteel holistische
massage therapie en verschillende vormen van yoga worden
gegeven.
Wij bevinden ons aan het Noordereinde 40A in ’sGraveland.
Tevens verhuren wij praktijkruimtes. Er is nog ruimte voor
zwangerschapsyoga, pilates, coaching, mindfulness,
voedingstherapie, energetische therapie enz.
Alles wat bijdraagt tot meer “bewustzijn”. Wij verhuren
praktijkruimte per dagdelen.
Graag je reactie mailen aan info@bindubodyandmind.nl of
bellen naar José Hamilton : 06-24807552 of Michael Hulst
: 06-33788976.

Te koop: Nilfisk GS90 stofzuiger
Ideaal voor kantoor en school.
Inclusief alle toebehoren. Kleur: Grijs
In goede staat. 100 euro
Hapé Smeele 035-6836398
hape.smeele@mac.com

Voor aankomende muzikanten… te koop
-Yamaha dwarsfluit in originele koffer met toebehoren
incl een boek met cd. vrprijs 195.-Diversen dwarsfluitboeken vanaf beginner tot gevorderd
oa Mozart Zauberflote/ Disney filmmuziek/ Grease /
Chicago/ Robbie Williams / Lord of the rings met/zonder
cd vanaf 7.50
-standaard zwart voor saxofoon praktisch nieuw 15.00
-Karaoke/cd speler incl microfoon karaoke cd en
gebruiksaanwijzing vrprijs 75.voor informatie kun je me bereiken op
035-6940490/ 0613977660
of op dinsdagochtend in t Winkeltje Vrije school Michael

Vriendelijke groeten, Rita den Boon ex vrijeschoolmoeder.

Zonnestraaltje

Peuterspeelzaal Zonnestraaltje in Hilversum heeft
weer plek!
'Zonnestraaltje' is op onze school een begrip. Veel kinderen
uit Hilversum volgden daar de peuterspeelzaal. Al sinds
1983 biedt deze locatie een Vrije Peuterspeelplaats. Juf
Ria zag vele leerlingen naar onze school doorstromen.
Samen met haar ervaren collega leidster juf Mirjam bieden
zij de kinderen ook in Hilversum een vertrouwde
speelomgeving onder professionele begeleiding.
Bel voor informatie direct: 035-6838543
www.vrije-peuterspeelzaal-zonnestraaltje.nl

Fleur Koster
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Buitenschoolse agenda
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.
Datum
17-03
17-03

09-03
18-03

06-04

Beschrijving
20:00u inspiratielezing Jet Nijhuis,
kernwaarden in klas 4 t/m 6
En 24-3, 14-4 en 28-4: 20:00 – 22:00u
Cursus communicatie in de opvoeding
door Carien Huijzer
www.how2talk2kids.nl.
workshop How2talk2kids (4e 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
140,-

10,-

gratis

Inspiratielezing woensdag 17 maart 2010.
De essesntie van het Vrije School onderwijs in
klas 4 t/m 6
Woensdag 17 maart is er een tweede lezing van Jet Nijhuis
op onze school. Dit keer gaat het over hoe de esssentie van
het vrije school onderwijs vorm krijgt in klas 4 t/m 6.
Afgelopen maandag vertelde Jet over klas 1 t/m 3. En als
Jet ons met vertellen en ervaren mee neemt naar de eerste
drie jaren van de vrije basis school , realiseer ik me hoe
rijk de traditie is. Dat er zo'n enorm uitgebreide visie en
ervaring is met ons onderwijstype. Daarnaast maakt de
helderheid en humor van Jet het tot een hele inspirerende
avond. Wie er was hoef ik niet warm te maken voor de
tweede lezing van Jet, maar voor wie er niet was: weet wat
je mist als je deze tweede kans laat liggen.
Vrije School kerwaarden in klas 4 t/m 6
Woensdag 17 maart 20 uur
Entre € 6,50

Hapé Smeele

Lezing woensdag 17 maart het onderwijs in
Klas 4 t/m 6
Tien jaar
Groeien gaat met horten en stoten. Soms sta je stil, dan
weer neem je een spurt. Nu eens schiet je in de lengte, dan
w eer in de breedte. Met het negende, tiende jaar neemt
het kind een flinke sprong. Fysiek groeit de borst uit en
psychisch verandert de blik waarmee hij naar de wereld
kijkt . Ben ik wel het kind van mijn ouders? Zit ik in de
goede klas? Wie begrijpt mij, want Ik ben heel anders dan

iedereen. Als ondersteuning van dit gevoel, van deze nieuwe
kijk op de wereld worden er vanaf de vierde klas andere
vakken aangeboden.
De handen en voeten
Het leerplan neemt de kinderen mee de wereld in. Vakken
als tuinbouw, houtbewerken, techniek zijn een uitdaging om
te ontdekken wat jij van het materiaal
kunt maken. Wat kan ik.
De warmte van het hart
Kijk eens naar de dieren, de planten, de mineralen, de
wolken. De leerkracht vertelt enthousiast over deze
wonderwerelden. Zijn bevlogenheid komt bij de kinderen
binnen. Warme verbindingen gaan in de eerste plaats via
een mens, niet via een boek
En wat blijkt nog meer? Alles wat ik om me heen zie, heeft
met mij te maken. De dieren lijken op mij, ik lijk op de
planten en ook de mineralen vind ik in mijzelf terug
Het labeltje van mijn T-shirt vertelt dat deze uit China
komt. In verre landen werken mensen aan mijn kleding. Het
hout van de tuinstoel bij ons thuis komt uit Zuid Amerika.
Welke mensen zijn daar mee bezig en hoe komt die stoel in
onze tuin? Aardrijkskunde heeft met mij te maken.
In de straat wonen moslims. Ze vasten en bidden. Dat komt
omdat lang geleden Mohammed zijn leringen voor hen
achterliet. We hebben onze burgerlijke wetten te danken
aan de Romeinen, onze boeken aan de uitvinders in de
Middeleeuwen. En wij geven deze wereld door aan onze
kinderen. Ik sta middenin de geschiedenis.

Het hoofd kan concluderen en abstraheren.
Het zou toch wat zijn als we steeds weer opnieuw moesten
uitrekenen hoeveel 6x7 is. Het is een bevrijding dat je kunt
onthouden en regels kunt ontdekken. Uit onze ervaringen
kunnen we conclusies trekken. We hebben dan iets geleerd.
Kinderen hebben er gauw een handje van om zeer snél
conclusies te trekken: prodent is de beste tandpasta en
meisjes zijn stom. Zo worden de vooroordelen geboren. Het
is dus zaak om goed en uitgebreid te leren waarnemen. Om
met elkaar te ontdekken dat we allemaal een ander stukje
van de stoel zien die in het midden van de kring staat. We
hebben allemaal een ander standpunt. Zuiver waarnemen is
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dan ook een belangrijk onderdeel van de lessen in klas 4t/m
6.
In de taal worden vanaf de vierde klas de spellingsregels
ontdekt. De grammatica geeft inzicht in de betekenis van
een zin. De abstracte formules in het rekenen worden uit
de concrete verhalen gevonden. Wat ben ik blij dat ik
denken kan.
Aan het einde van de schooltijd is het kind tot een
harmonische eenheid opgegroeid. Zijn motoriek is sterk wat
hem discipline geeft, zijn gevoel is krachtig waardoor hij op
zichzelf kan vertrouwen en zijn verstand is gerijpt en
geschoold wat hem vrijheid en inzicht geeft. Het zijn
aparte vermogens, maar als een eenheid met elkaar
verbonden.
De twaalfjarige is nu in staat om de volgende grote
groeistoot op te vangen: de puberteit
Op deze avond laat ik u aan de hand van lessen uit de
praktijk zien hoe de omschakeling is van concrete ervaring
naar abstractie in de klassen 4 t/m 6.
Jet Nijhuis
Woensdag 17 maart 20 uur
Vrije School Michaël
Michiel de Ruijterlan 24 a
Bussum
Entre: € 6,50
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Maart 2010
Maandag 8
Dinsdag 16
Dinsdag 16
Dinsdag 23
Donderdag 25
Vrijdag 26
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 madag 17 mei
Mei 2010
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Woensdag 26
Juni 2010
Dinsdag 1
Dinsdag 1
Maandag 7
Vrijdag 11
Dinsdag 15
Maandag 21
Dinsdag 22
Donderdag 24
Juli 2010
Vrijdag 2 en zaterdag 3
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

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

Activiteit

Opmerking

Informatiemiddag
Ouderavond klas 4
Ouderavond oudste
kleuters
Ouderavond kleuters
Palmpasen viering
Studiedag
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

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

Kennismakingsavond
Ouderavond
Informatiemiddag
Kennismakingsochtend
Ouderavond
Weekopening samen
Schoolreisje
St Jan

Nieuwe klas 1
klas 1
14:00 – 15:00 uur
Nieuwe kleuters
Kleuters en klas 2 en 3
Klas 5
School uit om 13:15 uur

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

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