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Mededelingen vanuit het bestuur
Nieuwbouw.
In verband met werkzaamheden aan de
funderingstekeningen en grondverbetering, is nog niet
begonnen met de bouw. Volgens de aannemer zou het tot
vertraging kunnen leiden, maar hoeft dit niet. Er is een
bonus in het vooruitzicht gesteld van 10.000 euro (70%
door de gemeente betaald, 30% door onze school) indien de
aannemer ½ december oplevert. De aannemer probeert dit
te realiseren. Tot de zomer kan niemand hier met
zekerheid iets over zeggen. Zodra het wel definitief is zal
ik dit uiteraard direct communiceren.
Binnen het bouwteam zijn alle betrokkenen er zeer bewust
van, dat wij zo snel mogelijk in het nieuwe gebouw willen.
Ook de gemeente heeft haast omdat er andere plannen zijn
met gebouw MdR. Kortom alle reden om tempo te houden.

Joden naar Jeruzalem om zich in de tempel geestelijk en
lichamelijk te reinigen, als voorbereiding op het feest.
Het thema van het joodse zowel als het christelijke
Paasfeest is “bevrijding en het begin van een nieuw leven,
een nieuw leven op een hoger plan”.
Met Pasen zoeken we naar eieren die verstopt zijn door de
paashaas. Eieren zijn het symbool voor het nieuwe leven dat
ontstaat uit iets wat ogenschijnlijk dood is. Uit de harde
schil komt een zacht levend donzen kuikentje. Een mens kan
zich ontwikkelen en nieuwe niet vermoede krachten kunnen
zich openbaren.

Boris

Het beeld van de Paashaas is een heidens beeld dat te
maken heeft met vruchtbaarheid en het nieuwe leven. De
haas is een dier dat zichzelf opoffert. Hazen hebben geen
holen, zoals konijnen, ze hebben als plek een kuiltje in de
grond, een leger. Wanneer een haas achtervolgd wordt,
komt het niet zelden voor dat een andere haas hem zijn
plaats afstaat. Daarmee geeft hij het andere dier de
gelegenheid om uit te rusten en zet zelf vol frisse moed en
kracht de vaart erin om aan zijn belager te ontkomen. Veel
vogels maken gebruik van de hazenlegers om hier een nest
van te maken en eieren uit te broeden. Hier wordt de
verbinding van de haas die de eieren verstopt duidelijk.

Mededelingen vanuit de school

Namens het team een fijne paastijd gewenst!

Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Eveline Reijnders

Vragen over nieuwbouw? Mail gerust
boris <at> bohilbeheer.nl
Groet,

Pasen

Van de overkant…
Zie ‘van het bestuur’ -> geen nieuws.

De hele Paastijd duurt 40 dagen en omvat de periode van
Pasen tot Hemelvaartsdag.
In het vroege christendom was Pasen de belangrijkste dag
van het jaar en werd daarom het uitbundigst gevierd. Bij de
orthodoxe christenen is dat nog steeds zo, het is immers
het grootste mysteriefeest.
In het christelijk geloof gaat het met Pasen om de
opstanding van Jezus uit de dood. Christus is op Goede
Vrijdag aan het kruis gestorven en is op Paaszondag in de
vroege ochtend herrezen.
Het woord Pasen stamt van het Hebreeuwse Pesach of
Pascha, het Israëlitisch Paasfeest waarmee de bevrijding
uit Egypte wordt gevierd. Een week vóór Pesach gingen de
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Wat is Ayurvedisch koken ?

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.

Römer auto-zitje te koop
Kwam toen het best uit de test bij de Consumentenbond.
Römer classic style. Nieuwwaarde 115 €
voor kinderen van 15- 36 KG
kleur: donkergrijs geruit.
Te koop voor 25€
Voor info: Caroline, moeder van Ischa klas 2
Caroline Schröder
Van Speijklaan 78
1215 SE Hilversum
035-6836398
caroline.schroder@mac.com

Lezing ‘Zo vader… zo zoon’ in De Bilt

In de sfeervolle keuken van Ziel en Zaligheden aan de
Molenweg 19 in Eemnes kunt u op de volgende zaterdagen
kennis maken met de heerlijkheden van de vegetarische
Indiase, Ayurvedische keuken. Uiteraard wordt uitgebreid
verteld over de achterliggende filosofie.
Data: 27 maart: voorgerechten, 17 april : hoofdgerechten,
22 mei : nagerechten.
Tijdstip: 10.30 – 12.30 uur. Maximaal 6 personen. De
bereide gerechten neemt u mee naar huis.
De cursus van 17 april neemt iets langer in beslag en duurt
tot 13.00 uur.
E 30,- (E 35,-17 april) p.p. per dagdeel.
U kunt per zaterdag inschrijven.

Op woensdag 14 april geeft Jacques Meulman op de Rudolf
Steinerschool in De Bilt een lezing over vaderschap en
opvoeding. Van zoon tot man, en van man tot vader was
altijd een vanzelfsprekende ontwikkelingslijn in een
biografie. Maar er valt, wellicht meer dan ooit, van alles
over te zeggen en van alles over te vragen. Worden mannen
nog wel vaders ook al hebben ze kinderen? En worden zonen
nog wel mannen ook al hebben ze (geen) vaders? Wat
gebeurt er eigenlijk in de opvoeding tussen vaders en
zonen, tussen mannen en jongens? Wat zijn de
(on)uitgesproken verwachtingen over en weer? We gaan het
eens over mannen hebben! Maar….het zou goed zijn als er
ook vrouwen kwamen luisteren …

Opgeven en inlichtingen: bfi@online.nl of telefonisch 0627027717 bij de cursusleiding : Door van den Borst.

Spreker Jacques Meulman heeft 24 jaar in het
basisonderwijs gewerkt, waarvan de laatste 12 jaar als
klassenleraar op een Vrije School. Momenteel werkt
Jacques Meulman bij de Antroposofische Kinder- en
Jeugdpsychiatrische polikliniek van de Zonnehuizen in
Amsterdam.

Datum
14-04

Woensdag 14 april 2010 * 20.00 - 22.00 uur
Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, De Bilt
€7,50 per persoon, ouderparen €10,Hartelijke groet,
Werkgroep scholing De Bilt

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.

13-04
21-04

06-04

Beschrijving
En 28-4: 20:00 – 22:00u Cursus
communicatie in de opvoeding door
Carien Huijzer
www.how2talk2kids.nl.
workshop How2talk2kids (6e van 6)
En 19-5 en 16-6:
Ouderontmoetingsochtenden Michiel
de Ruyterschool BSO
Lezing Fred Beekers:
Samenwerken, hoe doe je dat?

kosten
140,-

10,-

gratis
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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
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

Samenwerken, hoe doe je dat antroposofisch?
Dinsdag 6 april
inspiratielezing over 'samenwerken'.
Onze school kan zich gelukkig prijzen met een grote groep
betrokken ouders die zich op allerlei terreinen inzet voor
de school. Van koekjes bakken en schoonmaken tot de
school besturen. Daarnaast is de school gezegend met een
team van docenten en niet-onderwijzend personeel dat met
grote inzet en liefde voor het vak werkt, gemotiveerd om
het vrije school onderwijs vorm te geven.
Idealisme en betrokkenheid geven kleur aan onze school,
maar zijn geen garantie voor vruchtbaar samenwerken. In
een gemeenschap met ruim tweehonderd kinderen en bijna
evenveel volwassenen is dat ook niet eenvoudig. Zou het
niet mooi zijn als de visie die we delen op het onderwijs
zich ook toont in onze wijze van samenwerken?
Fred Beekers hebben wij bereid gevonden om te spreken
over hoe je kunt samenwerken vanuit de antroposofie of
vanuit de sociale driegeleding. Zijn lezing vindt plaats op
dinsdagavond 6 april 2010 bij ons op school.
Fred Beekers is socioloog en heeft zijn sporen ruimschoots
verdiend in het vrije school onderwijs. Onder andere als
bestuurslid van de vrije school Nijmegen, bestuurslid van
de vereniging van vrije scholen en als oprichter van een
therapeuticum. Daarnaast is hij al jaren docent op
Hogeschool Helicon (de pabo voor vrije school docenten).
Twee weken na de lezing (op maandag 26 april 2010)
organiseert de Ouder Contact Raad (OCR) een avond over
de samenwerking in onze school. Hoe gaat dat nu en hoe
zouden we willen dat het gaat? En waar liggen de
verschillende taken en verantwoordelijkheden? Over dat
soort vragen wil de OCR graag heel open in gesprek komen.
Van harte nodigen werkgroep de Verdieping en de OCR
iedereen (docenten, ouders, niet-onderwijzend personeel)
uit om te komen luisteren en meepraten.

Dinsdag 6 april: lezing Fred Beekers (aanvang 20
uur, entree gratis)
Maandag
26
april:
gespreksavond
over
"samenwerken, hoe doen we dat".
Werkgroep De Verdieping

OCR Thema: Samenwerken, hoe geef je dat vorm?
Lezing: samenwerken, hoe doe je dat?
Dinsdag 6 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
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Maart 2010
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

Weekopening samen
Ouderavond klas 6
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
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