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Mededelingen vanuit het bestuur
Geen mededelingen deze week.

Mededelingen vanuit de directie
Bericht van de grondsteengroep
De eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep heeft
inmiddels plaatsgevonden. Hierin hebben de deelnemers hun
ervaringen met een grondsteenlegging uitgewisseld. Ook
het tijdpad is verkend en hoe we ons op elke stap kunnen
voorbereiden.
Als u deze eerste keer verhinderd was om deel te nemen,
bent u van harte welkom om alsnog in te stappen. Wij
zouden het fijn vinden als ook ouders meedoen.
De eerstvolgende bijeenkomst van de voorbereidingsgroep
is op donderdag 29 april, om 20.00 uur in de school.
Vervolgens is er de algemene ouderavond op
dinsdag 18 mei, om 20.00 uur, waarin de achtergrond van
een grondsteenlegging zal worden geschetst.
Op maandag 31 mei, 20.00 uur, is er wederom een
bijeenkomst van de voorbereidingsgroep.
Ik hoor graag als u op de 29e april van plan bent om te
komen, u kunt zich aanmelden via
schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

Verslag van de studiedag WSNS over de sociaal
emotionele ontwikkeling
Op vrijdag 26 maart hebben de leraren deelgenomen aan de
studiedag van het samenwerkingsverband WSNS. In de
inleiding werd een beeld geschetst van de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen in deze tijd. De
Begeleidingsdienst voor vrijescholen heeft een programma
ontwikkeld dat deze ontwikkeling ondersteunt.
In de inleiding werd dit programma gepresenteerd.
Vervolgens werden in groepen spelen beoefend die in de
klas kunnen worden uitgevoerd. Deze spelen zijn ontwikkeld
om allerlei sociale vaardigheden te ontwikkelen en te
oefenen. Eén groep richtte zich op het beoefenen van
leraarvaardigheden die nodig zijn in het omgaan met

specifieke gedrags- en emotionele problemen. Eén groep
richtte zich op de sociaal emotionele ontwikkeling in de
kleuterafdeling. Het was een inspirerende dag, vol
activiteiten, gesprek en uitwisseling. Het feit dat we daar
als school aanwezig waren, geeft de kans om de
gezichtspunten en vaardigheden gezamenlijk eigen te
maken en er een vorm aan te geven die past bij onze school.
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

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

Gevonden voorwerpen
Lieve Ouders,
Wilt u svp goed kijken bij de gevonden voorwerpen,
want voor de meivakantie gaat alles naar het Rode
Kruis/Leger des Heils. En er ligt best veel.
Groet
Nelly

Nieuwe leden voor oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad gezocht
Na een bijzonder inspirerende, roerige en leerzame tijd als
lid van de Medezeggenschapsraad van onze school is onze
termijn verstreken.
Heel kort iets over de Medezeggenschapsraad. Een MR is
een in de wet vastgelegd orgaan wat zich op verzoek van
het bevoegd gezag buigt over besluiten van algemene aard.
Een MR heeft instemmingbevoegdheid over zaken als
vaststelling of wijziging van beleid, doelstellingen,
schoolplan, zorgplan etc. Een MR heeft adviesbevoegdheid
over zaken als vaststelling of wijziging meerjarig financieel
beleid, aangaan van duurzame samenwerking, nieuwbouw en
andere nader genoemde algemene onderwerpen. Een MR
heeft dus geen bemoeienissen met de dagelijkse gang van
zaken in de school of in de klassen, noch met aanname of
ontslag van leerkrachten, vervangende huisvesting etc. Dat
wil niet zeggen dat wij ons uitsluitend met de in de wet
genoemde besluiten bezig hebben gehouden; er kan met
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gemak gezegd worden dat het merendeel van de tijd is
besteed aan andere dan bovengenoemde zaken. Zo hebben
wij ons veelvuldig bezig gehouden met vraagstukken over
communicatie tussen schoolleiding en lerarenteam, tussen
bestuur en lerarenteam.
De MR is gedurende langerende tijd gevormd door Marit
Brand, Suze Bakker, Reggie Scherpenhuijsen Rom en Frans
Sandbergen.
Wij zijn op zoek naar ouders die deze belangrijke taak van
ons willen overnemen. Als je hiervoor belangstelling hebt,
verzoeken wij je vóór 16 april a.s. contact op te nemen met
Frans Sandbergen op nummer 06-55334876.

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.

Als afsluiting van onze werkzaamheden hebben wij tezamen
met de leerkrachtengeleding een beknopt '2 jaarsverslag'
opgemaakt, dat vanaf 12 april a.s. ter inzage op school
beschikbaar zal zijn.
Frans Sandbergen en Reggie Scherpenhuijsen Rom

Oproep voor jaarfeestengroep
Eén van de schoonheden van de vrije school is de viering van
de verschillende jaarfeesten. Ze zijn onmisbaar binnen
onze school. Onder de leraren bestaat een sterke wens om
deze feesten samen met een aantal ouders zowel
inhoudelijk als praktisch voor te bereiden. Hiertoe willen
we nog voor het volgend schooljaar een jaarfeestengroep
starten.
Voor ouders is het een mooie kans om zich te verbinden met
de school en om zich te verdiepen in de inhoudelijke
achtergronden van de verschillende jaarfeesten. Het is dan
ook niet nodig om op voorhand al veel van de jaarfeesten af
te weten. Dat komt snel genoeg. Enkel de bereidheid en
enthousiasme om je te verbinden met de jaarfeesten is
voldoende.
Het is de bedoeling dat de jaarfeestengroep zal bestaan uit
minimaal 5 ouders en 2 leraren.
Wij hopen van harte dat er ouders zijn die denken: “Dat is
echt wat voor mij !” Of misschien aarzel je en heb je
vragen. Laat het ons weten door een mail te sturen naar :
jufmarielle@gmail.com
Mariëlle van Schoonhoven

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
OCR Thema: Samenwerken, hoe doe je dat?
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 doe je dat?
Maandag 26 april 2010
20.00 uur. Vrije toegang
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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

Van de overkant…
Zowaar nieuws: Vandaag kwamen de directiekeet, een
container met neem ik aan een aggregaat en een
gereedschapskist:

Na de Pasen een start?
Eddy de Boer
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Buitenschoolse agenda

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.

Gitaar te koop
Elektrische LINKSHANDIGE Stagg gitaar. Met
toebehoren, te weten:
versterker, gitaarhoes/tas, boek, extra snaren, snoer,
draagband.
€75,Koen Posthuma (klas 6) 035-6918860

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
14-04

13-04
21-04

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

kosten
140,-

10,-

Concert Crescendo in Spant!
11 april 2010 geeft muziekvereniging Crescendo het
jaarlijkse concert in Spant!
Thema dit jaar is: Mythen en Sagen.
In samenwerking met
Toneelvereniging Kameleon en
Het kinderkoor van De Gooische Muziekschool
Aanvang 14:00 uur
Entreeprijs €3,00 (kinderen en 65+: €1,50)
Voor kaarten en inlichtingen bel: 035 697 0160
Kaarten zijn ook te verkrijgen bij Tabakspeciaalzaak W.
Jansen, Spiegelstraat 20, Bussum
www.crescendobussum.nl
Nicoline Pruijmboom
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
April 2010
Dinsdag 6
Dinsdag 6
Maandag 12
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Maandag 26
Donderdag 29
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

Onderwijsk. rapport
Lezing
Informatiemiddag
Ouderavond klas 3
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Weekopening samen
Klas 3
Meivakantie

Wordt verstuurd
Fred Beekers: Samenwerken, hoe doe je dat?
14:00 – 15:00 uur

Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag
Weekopening samen

In de avond
In de middag
Vervalt!
Toneelstuk Mozes vanaf 09:00 uur
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
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