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Mededelingen vanuit het bestuur
Vacatures bestuur
In verband met het verstrijken van de termijn van
penningmeester Leon van Haaster doen we een dringende
oproep voor kandidaat penningmeesters. Nadat Leon vijf
jaar lang deze functie voor de school heeft vervuld hopen
we nu echt op korte termijn een nieuw persoon in te kunnen
gaan werken. De school is afhankelijk van mensen die hun
professionele expertise belangeloos ter beschikking stellen.
Ook de bestuursportefeuile personeel staat nog open.
Daarom vindt u hier nogmaals de oproep. Op dit moment
zijn er onvoldoende bestuursleden om de continuiteit te
waarborgen. Denkt u er eens over na en neem contact op
met de voorzitter via de contactgegevens onderaan of een
van de overige bestuursleden: Leon van Haaster
(penningmeester) Ibo de Vries (secretaris), Rodim van Es
(organisatieontwikkeling ) en Boris Hilberdink (nieuwbouw).
Het bestuur van de Stichting Vrije School Michaël bestaat
uit mensen die het vrijeschoolonderwijs een warm hart
toedragen. Vanuit een professionele achtergrond dragen zij
binnen het bestuur zorg voor bijvoorbeeld personeelszaken
of financiën. Het Bestuur is niet een uitvoerend orgaan.
Beleidsvoorbereiding en –uitvoering ligt bij de schoolleider
en de medewerkers van de school. Het bestuur is
voorwaardenscheppend en toetsend: de (materiële)
omstandigheden creëren zo dat het vrijeschoolonderwijs
plaats kan vinden. Het bestuur houdt zich niet
rechtstreeks met de pedagogisch/didactische aspecten van
het onderwijs bezig . Wel legt het bestuur aan de
onderwijsinspectie verantwoording af met betrekking tot
de onderwijskwaliteit.
Profiel
• Ervaring met bestuur en beleid in een
onderwijsinstelling, (non-profit) organisatie of in
het bedrijfsleven;
• Deskundig en ervaren op tenminste één van de
gebieden financiën of personeelszaken;
• Bereid en in staat als sparring partner op te treden
voor andere portefeuillehouders;
• Bij voorkeur affiniteit met communicatie en/of
onderwijskwaliteitszorg;

• Goed in staat om te luisteren en tot een gesprek te
komen met betrokkenen in en om de school
(ouders, leerkrachten, directie, gemeente, buurt);
• In staat om helder te communiceren in woord en
geschrift;
• Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en de
antroposofie;
• Bereid en in staat om zich gemiddeld minimaal vier
uur per week in te zetten voor de school, waarbij
de tijdsindeling flexibel is.
Gezien de huidige samenstelling van het bestuur worden
vrouwen uitdrukkelijk verzocht om te reageren. Bel of email voor een oriënterend gesprek met Giel Verbeeck
(voorzitter), tel. 06 48 114 365, gverbeeck@treevelop.nl
Giel Verbeeck

Nieuwbouw
10e lokaal
We zijn op dit moment hard bezig te trachten het 10e
lokaal alsnog te realiseren. Nadat eerdere struikelblokken
genomen zijn, is op dit moment het grootste potentiële
struikelblok, ‘de buurt’. Aangezien wij als school een slechte
reputatie hebben op het gebied van (parkeer)overlast kan
dit een reden zijn voor lange procedures, wanneer er
protesten zouden komen uit de buurt. Goed om te
realiseren dat fout parkeren dus zelfs invloed kan hebben
op het bouwen van een extra lokaal.
Interieur en landschap (schoolplein)
Er is een groepje gevormd van Suze, Edith, Rony en Boris
om de selectie van eventuele architecten af te ronden en
verder om te borgen dat vanuit de bouw meteen zoveel
mogelijk in de juiste stijl, naar de wensen vanuit de
gemeenschap en praktisch goed geregeld is. Wij hebben
een eerste samenkomst gehad en deze verliep naar grote
tevredenheid. Er is gekozen voor een bredere groep om de
belangen van de gemeenschap zo breed mogelijk te borgen.
Er is bewust gekozen om geen haast te maken met interieur
en landschap omdat daar de noodzaak (nog) niet voor was en
om zo meer tijd te hebben om ideeën te laten rijpen. Vanaf
nu streven wij ernaar dat binnen ca. 2 maanden de
ontwerpfase is afgerond.
Bouwplaats
Op verzoek van buurtbewoners (en ouders van school) is
verzocht een deel van het bouwterrein, wat niet gebruikt
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wordt voor bouwwerkzaamheden, open te stellen voor
kinderen uit de buurt. Dit verzoek wordt gehonoreerd,
binnen enkele weken zullen er nieuwe hekken geplaatst
worden, waar ruimte wordt gelaten voor speel
mogelijkheden.
Informatieavond
Er was aangekondigd dat februari of maart er een
informatieavond zou plaatsvinden over de nieuwbouw. Het
leek mij beter dit te doen wanneer de richting voor
interieur en landschap iets concreter zijn. Zodra dit het
geval is, zal ik de avond inplannen.
Groet,
Boris Hilberdink

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

Grondsteen voor het nieuwe gebouw
In het proces van nieuwbouw neemt een grondsteenlegging
een belangrijke plaats in. Eerder hebt u hierover kunnen
lezen in de bouwstenen. Een grondsteenlegging is te
vergelijken met een eerste steenlegging. De grondsteen
gaat letterlijk in de grond op een plek die voor alle
gebruikers van belang is. In de grondsteen kan een tekst
worden opgenomen die iets uitdrukt van het gezamenlijk
streven en van de impuls die we in onze schoolgemeenschap
willen realiseren. Dit is wat genoemd wordt de
grondsteenspreuk van de school.
In de komende tijd zal een proces worden gegaan om te
komen tot deze tekst. De voorbereidingsgroep die hiermee
aan de slag gaat zal bestaan uit leraren, oud-leraren,
bestuursleden en ouders. Deze groep zal steeds
terugkoppelen naar de andere geledingen.
De eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep zal zijn
op maandag 29 maart, om 20.00 uur in de school. Als u
interesse heeft om aan dit proces mee te werken en mee te
denken, bent u van harte welkom. Het zou fijn zijn als u
tevoren meldt als u van plan bent om deel te nemen. De
voorbereidingsgroep zal ca 1x per maand bij elkaar komen
en in de laatste fase frequenter.
De groep zal zich bezighouden met een grondsteenspreuk
en met de voorbereiding van een grondsteenlegging die naar
verwachting in het begin van het nieuwe schooljaar zal
plaatsvinden. Op dinsdag 18 mei om 20.00 uur vindt een
algemene ouderavond plaats over dit thema. De
achtergrond van de grondsteenlegging in vrijescholen en in
andere instituten zal hierin worden belicht. Gerard
Reijngoud, oud medewerker van de Begeleidingsdienst voor
vrije scholen, zal hierover vertellen en met ons in gesprek
gaan.

Ik hoop velen van u op deze avond te mogen begroeten. Ik
hoop ook dat er deelnemers komen uit de oudergroepering
zodat er een breed gedragen proces kan ontstaan.
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

Palmpasen
Met Palmzondag, één week voor Pasen, begint de Goede of
Heilige Week.
Herdacht wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij
de mensen met hun mantels de weg bedekten die hij ging en
hem toewuifden met palmtakken.
In oude culturen kende men lentetochten, waarin men met
de eerste uitlopende takken en twijgen de terugkeer van
het prille voorjaarsleven, door de wederkomst van de zon
vierden.
Later, naarmate de ontwikkeling en welvaart in die culturen
toenam, ging men ertoe over de takken en twijgen aan te
kleden en te versieren met gedroogde vruchten en noten
(dragers van het nieuwe leven), zoals men ook om de takken
een hoepel, een ring hing, als symbool van de cirkel die “de
zon om de Aarde draait”.
Bovenop de aangepunte tak stak men een broodhaantje,
symbool van levenskracht.
In de vroege Middeleeuwen heeft men met Palmpasen van
lieverlee deze ring vervangen door een tak dwars op de tak
waaraan men die ring droeg. Op deze manier ontstond er
een kruis, het symbool van het leven na de dood. Hiermee
werd met Palmpasen, de oorspronkelijke betekenis van de
Germaanse lentetochten omgebogen naar de betekenis van
de Goede Week.
Voor de kinderen lijkt dat alles niet veel uit te maken. Die
vinden de Palmpasenoptocht net zo leuk, of ze nu met een
tak met een ring eromheen of met een versierd kruis lopen,
en ze zingen niet minder enthousiast het wonderbaarlijke,
enigszins mysterieuze Palmpasenlied:

"Palm Palm Pasen,
ei-koer-ei,
over ene zondag krijgen wij een ei,
één ei is geen ei,
twee ei is een half ei,
drie ei is een Paasei"
Fijn palmpasen!
Eveline Reijnders
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In memoriam Hans Preller
Afgelopen maandag is door een noodlottig auto-ongeval oudouder van onze school Hans Preller om het leven gekomen.
Hans was jarenlang een zeer betrokken ouder die onze
school in voor- en tegenspoed steunde. Geen ouderavond of
lezing ging voorbij of hij en zijn vrouw Truus waren
aanwezig. Met zijn rustige maar ook humorvolle houding
wist hij altijd een fijne sfeer om zich heen te scheppen. Je
voelde je altijd “gezien” door hem. Ook in praktische zin
heeft Hans veel voor de school gedaan. Hij was een actief
lid van de “klussengroep” en had heel wat reparaties in ons
oude gebouw op zijn naam staan. Nu nog herinneren onze
mooie kapstokjes aan zijn werk.

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.

Onze gedachten gaan uit naar Marijke en Marleen en Truus
die nu zonder Hans verder moeten. In gedachten zijn we bij
hen en wensen hen heel veel sterkte.

Concert 26 maart; Elckertheater Bussum 20.30 uur

Namens het team
Marit en Eugenie

Van de overkant…
Tikfoutje vorige week: het was geen sjofele shovel…
Verder geen nieuws.
Eddy de Boer

ALLESMUZIEK door de Percussieclub o.l.v. Hans
Hasebos

In het concert ALLESMUZIEK komt alle muziek samen.
Van pop tot jazz en afrikaans.
Slagwerkmuziek zonder hokjes, de geest gaat uit de fles !
Liefhebbers spelen zich het vuur uit de sokken samen met
een stel fantastische profs:
Gijsbert Zwart [slagerij van Kampen] - marimba en
slagwerk.
Ruloff Manuputty - accordeon en slagwerk.
Erik Vliegen - zang en slagwerk.
entree
kinderen en 65+

€ 8,00
€ 6,50

Tevens lanceert Hasebos met dit concert Allesmuziek, een
platform voor muzikale ontwikkeling van liefhebbers door
professionals.
kijk op www.allesmuziek.nl
Proefles Percussieclub 19 april 19.30 - 21.30
kom langs en doe mee. Vanaf september is er weer een
nieuwe editie van de percussieclub. Kijk voor de route op
www.percussieclub.nl
De Percussieclub is een regionale slagwerkgroep o.l.v. Hans
Hasebos. Hasebos is multi-instrumentalist, componist en
oprichter van de Percussieclub. Hij heeft klassiek slagwerk
gestudeerd en is vervolgens zijn eigen weg gegaan. Zijn
passie is muziek maken vanuit jezelf. Binnen de groep
kunnen mensen mee doen op eigen niveau. Voor hem is het
belangrijk dat mensen zich ontwikkelen. De kunst van het
improviseren, het op je gehoor spelen, is net zo belangrijk
als het spelen van blad. Hierin ligt voor Hans en de
deelnemers de avontuurlijke uitdaging.
www.percussieclub.nl
Deelnemers: Annelies Hesselink, Anuschka Kramers, Gerard
van Weerdhuizen, Hennie van der Wardt-Goossens, Johan
Brugman, Peggy Maassen, Rein Voges, Ruud de
Jong, Siebren Kolp.
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Dru Yoga weekend
Aan alle ouders,
Regelmatig zet ik een berichtje in de Schoolbel over de Dru
Yoga. Dit is yoga waarbij je door vloeiende,rustige
bewegingen je energie weer kan laten stromen, blokkades
opheft, ontspant en tot rust komt.
Deze keer vraag ik jullie aandacht voor een Dru Yoga
Weekend op 28, 29 en 30 mei.
Ben je toe aan een geheel verzorgd weekend voor jezelf
waarbij je kunt ontspannen, onthaasten, genieten en tot
jezelf komen dan is dit vast iets voor jou.
We verblijven in Klooster Nieuwkerk in Goirle. Een
prachtige plek, midden in de natuur waar je heerlijk kunt
wandelen.

Workshop flowforms maken
23 en 24 april in De Bilt: workshop flowforms maken

Elk dagdeel kan je meedoen aan een uitgebreide Dru Yoga
les. Daaromheen is er genoeg tijd en ruimte om in alle rust,
alleen of met elkaar, op je eigen manier in te vullen.
Ontdek meer over dit weekend op www.studiosing.nl
Voor meer informatie mail of bel je met Katinka Wierper.
Studio Sing
info@studiosing.nl
035 69 21 213
Ook kun je contact opnemen met Jurianne Matter, tel. 035
6917424. Zij volgt al jaren Dru Yoga les en organiseert
mede dit weekend.

Kunstenaar Ernst Cats geeft op 23 en 24 april op de Rudolf
Steinerschool in De Bilt een workshop flowforms maken.
Een flowform bestaat uit een of meerdere schalen
waardoor water op een verrassende, ritmische manier in
lussen heen en weer glijdt. Zie voor voorbeelden van
flowforms de website www.flowformproductions.com.
Tijdens de workshop ontwerp je zelf met boetseerklei
kleine flowforms, waarbij je de waterdynamiek nauwkeurig
leert afstemmen. We doen wat experimenten, kijken samen
naar de fenomenen die zichtbaar worden en Ernst geeft
uitleg over de flowforms. Drie dagdelen zijn voldoende om
een of twee kleine, goed werkende flowforms te maken.
* Vrijdagavond 23 april van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag
24 april van 9.30 tot 16.00 uur
* Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, De Bilt
* kosten €95,- inclusief materiaal, koffie/thee en soep.
* Wil je je flowform door Ernst Cats laten verduurzamen bijvoorbeeld glazuren - dan kost dat ongeveer €35,- tot
€45,- per werkstuk
* meer informatie: Threse van Deijnen, 030 – 271 96 41 of
threse@tiscali.nl
* stuur voor aanmelding een mail met je naam, adres en
telefoonnummer naar werkgroepscholing@gmail.com. Let op:
uiterste inschrijfdatum is 31 maart.

Hartelijke groet,
Werkgroep scholing De Bilt
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leeft. Vaak zal hieraan ter informatie en voorbereiding een
lezing voorafgaan. Deze lezingen komen tot stand in
samenwerking met de Werkgroep de Verdieping.

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
24-03

23-03
21-04

06-04

Beschrijving
En 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?

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

kosten
140,-

OCR Thema: Samenwerken, hoe geef je dat vorm?

10,-

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

gratis

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.
Dit kernteam organiseert enkele malen per jaar een OCR
bijeenkomst op basis van een thema dat in onze school
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Maart 2010
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
Maandag 7 t/m vrijdag 11
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 kleuters
Palmpasen viering
Studiedag
Weekopening samen
Ouderavond klas 6

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
Schoolkamp 6e klas
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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