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Mededelingen vanuit het bestuur
Bestuursvergadering 18 februari 2010
Hierbij informeert het bestuur u over relevante
onderwerpen die zijn
besproken in de bestuursvergadering van 18 februari 2010.
Een gedeelte van de vergadering is ook de MR aanwezig
geweest. Tenminste tweemaal per jaar vergaderen bestuur
en MR gezamenlijk.
Evaluatie Open Dag
Er was een prima opkomst. Het was goed georganiseerd en
de school zag er heel mooi uit. De bijdragen van de
leerlingen waren een goede aanvulling op het programma. Er
zijn nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Aandachtspunten
voor een volgende keer zijn: budget reserveren voor een
kleine advertentieronde in de regio en professionelere
documentatie beschikbaar hebben voor de bezoekers.
Passend Onderwijs
‘Passend onderwijs’ is een door de overheid voorgenomen
beleidsmaatregel, die staat voor maatwerk in het onderwijs.
De overheid wenst binnen dit kader dat scholen gaan
samenwerken om voor elk kind en iedere jongere onderwijs
te bieden dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en
talenten. Ter voorbereiding op deze maatregel, oriënteert
ook onze school zich op samenwerkingsmogelijkheden. Frank
de Kiefte, Jeanny van den Brand (internbegeleider) en
Rodim van Es (bestuur) hebben hierover diverse
bijeenkomsten bezocht met als doel de mogelijkheden te
inventariseren. Er is gesproken met een
samenwerkingsverband van vrijescholen en een
samenwerkingsverband van scholen in de Gooistreek. In
maart zal hieraan vervolg worden gegeven.
Groeibeleid
Het ingezette beleid om wachtlijsten voor onze school
zoveel mogelijk weg te werken vertaalt zich in een groeiend
aantal leerlingen. Deze ontwikkeling betekent op de eerste
plaats dat meer kinderen gelegenheid krijgen vrijeschool
onderwijs te genieten. Het bestuur volgt en stuurt de
ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend. Huisvesting,
financiën, het pedagogische en sociale klimaat van de
school, personele zaken zijn hierbij de belangrijkste
aandachtsgebieden.

Studiedag
Verder is er gesproken over de voorbereiding van de
studiedag. Deze studiedag heeft inmiddels plaatsgevonden
op maandag 1 maart. Op deze dag hebben bestuur en team
op vruchtbaar wijze gewerkt aan de toekomstvisie en de
toekomstplannen van onze school. Team- en bestuursleden
hebben deze dag als inspirerend ervaren.We komen hier
graag in de komende maanden op terug om ook ouders (en
leerlingen) in dit proces te betrekken.
Giel Verbeeck

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Geen mededelingen deze week

Van de overkant…
Een beetje actie deze week. Maandag staan een aantal
mensen in de ’kuil’ te praten en gisteren een sjofel om de
‘kuil’ vlak te maken.

Eddy de Boer
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voegen. Er is geen dans- of zangervaring vereist. Ook musici
zijn welkom. Dan kan de zang door verschillende
instrumenten worden ondersteund.
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.

Woensdag 7 april 2010 * 20.00 – 22.00 uur
* Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, De Bilt
* kosten €5,* Graag uiterlijk vrijdag 2 april opgeven bij Noor Elffers:
(030) 229 19 05 (eventueel inspreken) of
noor@noorderlicht-therapie.nl.
Minimum aantal deelnemers is 9.

Laatste serie kooklessen voor kinderen in de
Warrekam

Hartelijke groet,
Werkgroep scholing Rudolf Steinerschool De Bilt

Geef je nu op ! Start donderdag 25 maart van 16.00 tot
18.30 uur.

Informatie over godsdienstlessen (herinnering)
Beste Ouders,

We koken en eten samen. Er
wordt een verhaal verteld en
een kunstzinnige activiteit
gedaan. We houden altijd
tijd over om lekker in de tuin
te spelen. Aangezien de
lessen i.v.m. met de grote
verbouwing voor het laatst
plaats vinden, geldt een
sterk gereduceerd tarief.

Begin februari hebben we jullie geïnformeerd over de
Godsdienstlessen uitgaande van de Christengemeenschap ‘t
Gooi, waarmee we sinds november van start gegaan zijn.
Op dit moment is er een 1e groep van 12 kinderen (6 tot 9
jaar) die één maal per 14 dagen bij elkaar komt onder
leiding van Job de Raadt, oud leerkracht van de Vrije
school Michael.
Voor de 2e groep van 9 tot 12 jaar waren nog te weinig
kinderen.

Totaal 5 lessen.
Opgeven en informatie: Door van den Borst van de Praktijk
voor Voedingsvragen
bfi@online.nl of 06-27027717

Dans- en zangavond in De Bilt
Woensdag 7 april in De Bilt:
Dans- en zangavond rond het lied ‘Dona Nobis Pacem’
Bij toeval ontdekte Noor Elffers, eurythmiedocente op de
Rudolf Steinerschool in De Bilt, jaren geleden een boek met
meditatieve dansen. Hierin worden verschillende dansen
beschreven die gemaakt zijn op bestaande liederen. Een
daarvan is het lied ‘Dona Nobis Pacem’: geef ons vrede. Een
mooi moment om dat te zingen is natuurlijk rond Pasen.
De dans is gemaakt voor een groep met een veelvoud van
drie, en minimaal negen dansers. Er wordt gedanst om een
kosmisch midden en met een kaars in de hand. Het is een
rustige meditatieve dans waarbij de dans het middel is om
je eigen midden te ervaren. In de danskring samenzijn
geeft verbondenheid en geborgenheid waardoor we
innerlijk kunnen worden opgetild. Tegelijkertijd kun je dat
bewerkstelligen voor de ander zodat die zich ook gedragen
weet.
We zullen deze avond eerst tijd besteden aan het oefenen
van het lied, als het lukt driestemmig. Daarna gaan we
werken aan de dansvorm, om tenslotte deze twee samen te

Wij menen, dat het voor alle kinderen die in een materieel
overbelichte ‘indrukwekkende’ wereld opgroeien, belangrijk
is, dat er ergens op een rustpunt een ander geluid klinkt.
Niet alleen door de mooie verhalen en de verwerking ervan,
ook door bv een toneelstukje proberen we de kinderen de
meerwaarde van het leven te laten ervaren.
Zo wordt b.v. het Paasfeest gevierd met een sprookje van
Grimm, het Ezeltje, dat op de Eerste Paasdag door de
kinderen in de kerk zal worden opgevoerd.
Op donderdag 25 maart wordt er van 20.00 tot 21.30uur
een ouderavond gehouden. Dan willen we u graag meer
vertellen over de achtergronden en de bedoeling van de
godsdienstlessen. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het
stellen en beantwoorden van vragen. Deze avond vindt
plaats in de kerk van de Christengemeenschap, Veldweg 1 te
Bussum.
Praktische informatie:
* Aanmelden van je kind of informatie over de
godsdienstles bij ondergetekende.
Tel 035 – 52 56 308 of deraadt.prior@kpnplanet.nl
* Ouders die hun kind deze religieuze beleving willen
geven, behoeven geen lid te zijn van de
Christengemeenschap.
* De lessen vinden plaats 1x per 14 dagen op vrijdagmiddag
in de kerk aan de Veldweg 1 te Bussum van 15.00 tot 16.00
uur.
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* De komende data zijn na Pasen: 16 en 23 april; 14 en 28
mei; 11 en 25 juni en 9 juli.
* De kosten voor de godsdienstlessen bedragen € 55,- per
kind per jaar.
Wellicht tot ziens op de ouderavond….?
mede namens Els IJsselmuiden, geestelijke,
Job de Raadt.

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.

Hatha Yoga voor beginners en gevorderden
'Is de adem rustig dan wordt het denken rustig'
“Je doet de oefeningen naar eigen 'kunnen' ; Het gaat niet
om prestatie maar om de innerlijke weg die je te gaan
hebt.”

Datum
17-03
17-03

23-03
De verbinding tussen lichaam en geest door de adem: dit
bevordert de concentratie, de ontspanning en geeft meer
energie.

21-04

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 (5e van 6)
En 19-5 en 16-6:
Ouderontmoetingsochtenden Michiel
de Ruyterschool BSO
Lezing Fred Beekers:
Samenwerken, hoe doe je dat?

kosten
6,50
140,-

10,-

De lessen bestaan uit staande, zittende en liggende
houdingen, waarna een ontspanning en korte meditatie volgt.
Voor 10 lessen betaal je 125,- en voor een losse les 15,-.
Maandag van 11.30 tot 12.45u en woensdag van 20.30 tot
21.45u.

06-04

Eén op één yoga:
Heb je moeite met lessen volgen in een groep en/of vind je
het prettig om persoonlijke begeleiding bij de oefeningen
te krijgen? Heb je misschien hulp nodig bij begeleiding
van je ademhaling? Dan kun je een afspraak maken voor één
op éen yogales. Deze les duurt 45 minuten en kost 45,-.

Aankomende woensdag geeft Jet Nijhuis een lezing over
wat nu echt de essentie van de vrije school is, en hoe dat
vorm krijgt in de dagelijkse praktijk van klas 4, 5 en 6. Van
harte nodigen we jullie allemaal uit om te komen.

Locatie:
de Oerbron, Korte Heul 4, 1403 ND Bussum – Hoefloo 19a,
1251 AE Laren.
Heb je vragen of wil je meer
informatie:www.sanchariyoga.nl sanny@sanchariyoga.nl of
0625026844.

gratis

De essentie van de vrije school in klas 4 t/m 6
Lezing Jet Nijhuis • woensdag 17 maart 20 uur

Non scolae.
Non scolae, sed vitae discimus, sprak de Romeinse filosoof
Seneca. ‘Wij leren niet voor de school, maar voor het
leven’.
Twee duizend jaar geleden zijn deze woorden gesproken en
ze zijn nog steeds actueel. Het leven is een afwisseling van
lichte en donkere tijden. Gaat alles voor de wind, dan zijn
we sterk en lacht de dag ons toe. Maar als er
teleurstellingen komen, of als verdriet en wanhoop ons
overspoelt, dan kan het leven niets meer waard lijken.
Aan ‘kennis’ in de gangbare betekenis hebben we dan niets.
We hebben kracht nodig. Levenskracht om door te gaan.
Deze levenskracht hebben alle kinderen.
Zij kan verzwakken als kennis los gaat staan van henzelf. Ze
kan worden versterkt als alles wat er geleerd wordt met
henzelf te maken heeft. Leren is niet alleen kennis
overdragen, maar ook een vuurtje aansteken. Het vuur van
het enthousiasme voor de schoonheid van hun eigen leven.
Deze bezieling willen wij in de kinderen wekken, zodat het
kan uitgroeien tot een diep, zeker weten dat hun hele leven
draagt en kracht geeft.
Het versterken van de vuurkracht in de kinderen is de
kernwaarde van de Vrije School. Over de manier waarop we
dit in klas 4 t/m 6 doen gaat de lezing van woensdag 17
maart:
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- Woensdag 17 maart: 20.00 uur
- entree € 6,50
- Hoofdgebouw (Michiel de Ruyterlaan 24a Bussum)

Positief opvoeden
Beste ouders,
Is er 17 maart weer een ochtend over positief opvoeden?
Er zijn nu 5 ouders die een keer in de maand samenkomen
om te praten over de opvoeding van hun kinderen. Een
prachtige taak die we gekregen hebben maar soms zo
moeilijk. Wat is het dan fijn om samen met andere ouders
te praten over de opvoeding. We staan weer even stil bij
waar we mee bezig zijn, nemen er samen de tijd voor en
gaan weer geiinspireerd de deur uit.
Omdat er 17 maart een aantal mensen er niet zullen zijn
stel ik voor om de ochtend een maand op te schuiven. De
volgende ochtend zal zijn woensdag 21 april.
De thee staat klaar om 8.45 en we beginnen om 9.00 uur tot
11.00 uur.
Je bent van harte welkom.
Mocht je vragen hebben, mail of bel gerust.
Marlie Maessen
035-6231938
email : marliemaessen@planet.nl

Dit kernteam organiseert enkele malen per jaar een OCR
bijeenkomst op basis van een thema dat in onze school
leeft. Vaak zal hieraan ter informatie en voorbereiding een
lezing voorafgaan. Deze lezingen komen tot stand in
samenwerking met de Werkgroep de Verdieping.
Op een OCR bijeenkomst treden de ouders, de
leerkrachten, het onderwijs ondersteunend personeel, de
bestuursleden, alsmede de schoolleider met elkaar in
gesprek.

Contact met de OCR
Wil je aandachtspunten inbrengen? Heb je vragen of iets
anders wat je van belang vindt? Spreek ons aan, bel, of mail
naar: oudercontactraad@vrijeschoolmichael.nl
OCR Thema: Samenwerken, hoe geef je dat vorm?
Lezing: samenwerken, hoe doe je dat?
Dinsdag 9 april 2010
20.00 uur. Vrije toegang
Fred Beekers, docent maatschappijleer Helicon.
Georganiseerd door de Werkgroep de Verdieping
OCR Bijeenkomst: samenwerken, hoe geef je dat vorm?
Maandag 26 april 2010
20.00 uur. Vrije toegang

Mededelingen vanuit de Ouder Contact Raad
Ouder Contact Raad
De Ouder Contact Raad (OCR) is opgericht met als doel de
onderlinge communicatie, samenwerking en verbondenheid
binnen onze school te bevorderen. Via ontmoeting en
dialoog kan iedereen zich hier laten horen en zien. Op deze
wijze wordt aan ideeën, meningen en gevoelens een podium
geboden en kan er ruimte ontstaan voor datgene wat onder
ons leeft.

Het OCR kernteam bestaat uit Hester Regnault, Felies de
Vilder, Florien Linck en Nynke Bogtstra.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Maart 2010
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

Ouderavond klas 4
Ouderavond oudste
kleuters
Ouderavond kleuters
Palmpasen viering
Studiedag
Weekopening samen
Ouderavond klas 6

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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