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Mededelingen vanuit de school
Mededelingen vanuit het bestuur
Geen mededelingen deze week

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

Mededelingen vanuit de directie

Open les Euritmie 1e klas

Algemene ouderavond
Er moest nog een datum worden vastgesteld voor de
algemene ouderavond. Deze is nu gepland op 1 juni om 20:00
uur. Tijdens deze ouderavond zullen onder andere
bestuursleden, schoolleiding en teamleden toelichting geven
over de stand van zaken binnen de school. Doorgaans wordt
tijdens deze avond ook de lerarenformatie bekend gemaakt
voor het komende schooljaar. We doen ons best om u al
voor de vergadering hier middels een brief over te
informeren.
De ouderavond van klas 1 is verplaatst naar 25 mei en de
kennismakingsavond voor de nieuwe eerste klas 1 van
komend schooljaar naar 8 juni.
Gezamenlijke weekopening 26 april vervalt
De weekopening van 26 april komt te vervallen. Daarvoor in
de plaats speelt klas 3 op woensdag 28 april voor klas 1 tot
en met 6 het toneelstuk van Mozes in de zaal van Elcker
Theater in Breeduit.
Het hek aan de Tromplaan
Afgelopen week is het een aantal keer voorgekomen dat het
hek aan de Tromplaan nog op slot zat rond de tijd dat
kinderen naar school worden gebracht. Dat is natuurlijk
heel onhandig voor ouders die parkeren langs de Tromplaan.
Het is ook niet de bedoeling, want we willen juist dat door
ouders zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de
Tromplaan voor het parkeren, om de verkeersdruk in de
straten aan de pleinzijde te verlichten. De reden dat het
deze week misliep, is dat er nog onduidelijkheid was over de
taakverdeling en de locatie van de sleutel. Hierover zijn nu
duidelijke afspraken gemaakt om te zorgen dat de hekken
voortaan op tijd opengaan. De reden dat de hekken ‘s
avonds op slot gaan is om vandalisme en rommel op het plein
te voorkomen, zoals vorige week het geval was met het glas.
We gaan er van uit dat het nu goed loopt. De BSO doet de
hekken aan het einde van de dag op slot.

Beste ouders van de eerste klas,
Op woensdagochtend 21/ 4 om 11.00 uur in de
gymnastiekzaal aan school vertekken de ezel, hond, kat en
haan naar de stad Bremen. Jullie zijn van harte uitgenodigd
mee te komen en te kijken bij de open les euritmie.
Met hartelijke groet, Chantal Heijdeman

FRED BEEKERS – SAMENWERKEN
VERSLAG VAN DE LEZING VAN DINSDAG 6 APRIL
Voor de mensen die het gemist hebben een kort verslag van
een boeiende avond.
De heer Beekers begon zijn inleiding met het volgende:
Toen Steiner in 1919 startte met zijn eerste school stelde
hij met zijn leerkrachten dat de eerste taak van de school
was om te zorgen voor een goede gezondheid voor het kind
en het vervolgens voor te bereiden op de samenleving, die
technisch van aard is. Verbinding houden met dit ideaal en
tegelijkertijd rekening houden met de werkelijkheid zag
Steiner als de grootste uitdaging voor de leerkrachten. Nu,
bijna 100 jaar later, gaat dit nog steeds op.
Volgens Steiner is het van belang om dit spanningsveld te
voelen en moeite te doen om beide kanten te behouden.
Wat betreft het ideaal, dat kun je alleen in jezelf in leven
houden. Dat kun je niet overlaten aan een representant of
een instituut. Het vergt inzet op individueel niveau; ieder
dient zich verantwoordelijk te voelen om in dat
spanningsveld te staan. Als dat niet gebeurt krijg je een
scheiding tussen de mensen die het weten en de
uitvoerders.
Wat betreft de werkelijkheid, deed de heer Beekers ons
vervolgens het principe van de sociale driegeleding uit de
doeken; de sociale werkelijkheid ingedeeld volgens het
antroposofisch mensbeeld.

Frank de Kiefte
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Het sociale bewustzijn (kunnen we ons
een bepaalde situatie voorstellen)
Het sociale leven (wat gebeurt er in het
hier en nu)
Sociale vorm (bijv. afspraken over
schooltijden)

- Geest

Mededelingen vanuit de Ouder Contact Raad

- Ziel

Ouder Contact Raad

- Lichaam

Vanuit de gedachte dat iedereen medeverantwoordelijk is
en meedoet met het nemen van besluiten, kun je bekijken
welke vorm daarbij hoort. Allerlei vormen zijn mogelijk van
een consensusmodel of een sociocratie tot meerderheid van
stemmen of het geven van mandaat.

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.

Ook onze school staat in het spanningsveld dat Steiner
in 1919 al zo helder verwoordde. Op de OCR
bijeenkomst op maandagavond 26 april a.s. gaan we in
gesprek over ons ideaal en hoe we dat vorm geven
binnen de huidige sociale vorm en werkelijkheid van
onze school. Mis het niet en praat mee!

Avondvierdaagse 2010
Beste ouders,
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid voor de kinderen
van klas 1 t/m 6 om mee te lopen met de avondvierdaagse.
Deze zal plaatsvinden van maandag 31 mei t/m donderdag 3
juni.
Er kan voor 5 km of voor 10 km worden ingeschreven.
Volgende week zal er in de Schoolbel een inschrijfformulier
staan. Dit formulier kan samen met het geld ingeleverd
worden bij de leerkrachten.
De kosten bedragen €6,00 inclusief versnaperingen.
De inschrijfdatum sluit op donderdag 20 mei.
Verdere informatie zal nog volgen.
Met vriendelijke groeten,
Sandra Westerveld (moeder Jorán klas 3)

Meiboom
Lieve Ouders,
Wil s.v.p. een ouder helpen met de meiboom een geschikte
plek te geven voor hetmeiboom/pinksterfeest. Er moet een
tegel uit het schoolplein, dan b.v. kuiltje gegraven worden
en beton gestort precies om de meiboom heen zodat deze
stevig staat om de kinderen met de linten mooi te laten
vlechten.
De meiboom moet er iedere dag een week lang in en
uitgehaald kunnen worden.
Dit is best wel een klusje dus ik kom er vroeg met de vraag.
Nelly

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

Van de overkant…
De nieuwe hekken staan. Elektriciteit en riool is
aangesloten aan de ´keten´…
Eddy de Boer
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Thema avond: de succesvolle brugklasser
Geachte heer, mevrouw,
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.

Hierbij nodigen u van harte uit voor de thema-avond van
woensdag 21 april van 20.00 -22.00 uur, in het
Auditorium van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum,
Vaartweg 54, 1217 SV te Hilversum. De zaal is open vanaf
19.30 uur.
Thema van deze avond is : De succesvolle brugklasser

Het a-capellakoor Wednesday zoekt bassen en
tenoren!

De avond gaat over de overstap naar de middelbare scho ol.
O ver h oe ouders, mensen uit het onderwijs en de zorg
kinderen kunnen begeleiden en voorbereiden op een

Het Bussumse Wednesday is ruim twee jaar geleden
opgericht door ouders van de Vrije School Michaël en zingt
jazz, seventies, pop, renaissance, close harmony en klassiek
met een knipoog. Het koor telt op het moment tien
koorleden, maar zou in de toekomst willen uitbreiden tot
zestien leden.

succesvolle schoolcarriëre.

Wij repeteren iedere woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur
in de ruimte van de BSO in het gebouw van de Vrije School
Michaël en werken toe naar twee tot vier optredens per
jaar.
Vind je het leuk om te zingen en ben je nieuwsgierig, neem
dan contact met ons op via wednesdayacapella@gmail.com
en kom gewoon een keer kijken. Persoonlijk contact met ons
opnemen kan natuurlijk ook. Wij zijn:

Jurianne Matter, Peter Visser, Karin Boodt, Hanke
Leerink, Ines Boerrigter, Hèlen Slokker, Freya Martin,
Marc Bogaers (dirigent), Martin de Leeuw, Suze Bakker.

Voor bijna alle leerlingen is de overstap van het primair
onderwijs naar het voortgezet onderwijs een grote
gebeurtenis. Voor kinderen met een speciale zorgbehoefte
is deze overstap helemaal een uitdaging . Uit onderzoek
blijkt dat een goede voorbereiding op deze overstap een
positief effect heeft op de verdere schoolcarriëre van een
kind . En ‘vroeg’ betekent al in groep 7 v an de basisschool!
Maar hoe kan de basisschool deze voorbereiding het best
aanpakken en welke rol speel t het voortgezet o nderwijs
bij de voorbereiding? Welke afspraken zouden het primair
onderwijs en het voortgezet onderwijs moeten maken om
de slaagkans van een kind in de brugklas zo groot mogelijk
te mak en? Wat is er extra nodig voor de kinderen met een
speciale zorgbehoefte? En: o f het nu om een ‘gewone’
leerling of een ‘zorg’ leerling gaat, de coachende rol van
ouders in het hele proces (voor, tijdens e n na de overstap)
is en blijft noodzakelijk . De vraag is daarom op welke wijze
ouders hun kind het beste kunnen coachen?
Het Ouderplatform heeft voor deze thema-avond twee
sprekers uitgenodigd die bovenstaande vragen of
onderwerpen met u zullen bespreken , te weten:
- Co de Custer ; hij is werkzaam als adviseur in het
onderwijs en is momenteel projectleider Passend Onderwijs
voor het Gooi. Hij heeft een grote en veelzijdige ervaring in
het onderwijs. Co de Custer zal de werkwijze presenteren
die het primair en voortgezet onderwijs in het Gooi gaan
hanteren voor een goed verloop van de overgang van een
kind naar de middelbare school .

Foto najaar 2009

Zie voor meer info digitaal:

- Marij Bosdriesz ; zij is werkzaam voor het Nederlands
Jeugd Instituut (het expertisecentrum voor Jeugd en
Opvoeding). Vanuit haar ruime werkervaring en kennis zal
zij ingaan op de volgende thema’s:
•

http://wednesday-bussum.blogspot.com
•

Het belang van een goede overstap voor alle
betrokken partijen
Speciale aandacht voor kinderen met een extra
onderwijs- en zorgbehoefte
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•
•
•

Ervaringen van kinderen en ouders rond de
overstap
Wat kunnen primair en voortgezet onderwijs doen
om een goede overstap te bevorderen
Wat kunnen ouders doen ter bevordering van een
goede overstap

Uiteraard krijgt u de kans hierbij de vragen te stellen die u
zelf nog heeft over de overstap die uw kind gaat maken of
die uw kind al gemaakt heeft. Ook krijgt u de mogelijkheid
om met mede-ouders , mensen uit het onderwijs en de zorg
in gesprek te gaan over de onderwerpen die voor u het
meest belangrijk zijn bij de overstap.
Deze avond wordt u aangeboden door Stichting
Ouderplatform Gooi & Omstreken, vanuit een grote
betrokkenheid bij ouders en b ij het onderwijs.

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.
met vriendelijke groet
Hans
www.percussieclub.nl, www.hanshasebos.com
Floralialaan 47, 1402 NJ Bussum

Lentemarkt Vrije Peuterspeelzaal Zonnestraaltje
De avond is bedoeld voor ouders, mensen uit het onderwijs
en de zorg. Wij willen u vragen om deze uitnodiging door te
geven /mailen aan andere mogelijk geïnteresseerden:
ouders, MR-leden, (school)bestuurders, zorgcoördinatoren,
collega´s, intern begeleiders, ambulant begeleiders,
mentoren etc..
Iedereen is van harte welkom!
Wilt u ons s.v.p. per mail laten weten of u deze avond bij
wilt wonen : ouderplatform.het.gooi@gmail.com .
Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 21 april.
Namens het bestuur van Stichting Ouderplatform Gooi en
Omstreken

Op zaterdag 24 april is er weer de jaarlijkse vertrouwde
"Lentemarkt" op onze speelzaal. Naast de activiteiten die u
er ieder jaar kan vinden, zoals; knutselen, voorlezen,
diverse verkoop kramen met poppen, jaartafel artikelen,
houten speelgoed, boeken, etc., zijn er dit jaar ook een paar
nieuw activiteiten, zoals een tweedehands kleding markt,
pony rijden, poffertjes eten en een dansworkshop voor
kinderen.
Natuurlijk is er ook onze koffie/thee hoek met allerlei
lekkers, waar je even kunt genieten van alle activiteiten
rondom u heen.
De “Lentemarkt” is op de speelzaal,
Kamerlingh Onnesweg 2 (ingang Liebergerweg),
van 10.30 – 14.00 uur.

Mariska van Schothorst, secretaris

Buitenschoolse agenda
Percussieclub
Na een succesvol concert in het Elckertheater 26 maart j.l.
zijn er weer nieuwe activiteiten van de Percussieclub.
Proefles op 19 april 19.30 te Bussum.
Kom eens langs om kennis te maken en samen te spelen.
Voor beginners en meer gevorderden, iedereen is welkom.
PC studio sessies o.l.v. Hans Hasebos
8 avonden samenspelen en opnemen. 90 minuten | mei en
juni 2010
- Djembé beginners
en
- PC adventure grooves
Op drums/percussie en andere instrumenten.
Kijk voor lokaties, data, tarieven en meer op
www.percussieclub.nl

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
28-04
21-04

Beschrijving
20:00 – 22:00u Cursus communicatie in
de opvoeding door Carien Huijzer
En 19-5 en 16-6:
Ouderontmoetingsochtenden Michiel
de Ruyterschool BSO

kosten
140,10,-

Beste ouders,
Woensdag 21 april is er weer een ochtend Positief

Opvoeden.
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Het is jammer dat er op deze ochtenden niet zoveel ouders
komen om met elkaar te praten over de opvoeding van hun
kind/kinderen.
Maar ook begrijp ik het wel, een gezin vraagt veel tijd en
aandacht en ook op school wordt er van de ouders veel
verwacht.
En als je dan vrij bent zijn er ook weer zoveel andere
dingen te doen. Of misschien heb je nog een kleintje thuis
die nog niet naar school gaat.
Maar juist deze ochtend is zo heerlijk om weer even stil te
staan bij datgene wat het allerbelangrijkste is in het leven,
het opvoeden van onze kinderen. Een taak die je nooit meer
kunt overdoen.
Mocht je wel interesse hebben maar alleen de avond
kunnen, laat het dan weten. Mocht je toch willen komen op
woensdag 21 april , dan hoor ik het graag.
Bel of mail even,
marliemaessen@planet.nl
035-6231938
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
April 2010
Maandag 19
Woensdag 21
Maandag 26
Maandag 26
Woensdag 28
Donderdag 29
Donderdag 29
Vrijdag 30 t/m madag 17 mei
Mei 2010
Dinsdag 18
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Dinsdag 25
Woensdag 26
Maandag 31
Juni 2010
Dinsdag 1
Maandag 7 t/m vrijdag 11
Dinsdag 8
Vrijdag 11
Maandag 14
Dinsdag 15
Zondag 20
Maandag 21
Dinsdag 22
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

10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
OCR Bijeenkomst
Reserveavond
Toneelstuk Mozes
Toneelstuk Mozes
Grondsteengroep
Meivakantie

In de avond
In de middag
Samenwerken, hoe doe je dat? 20:00 uur
Oudergesprekken
Voor alle klassen in Breeduit! (zonder ouders)
Alleen voor de ouders van Klas 3 (datum veranderd)

Ouderavond
Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag
Ouderavond
Weekopening samen
Grondsteengroep

Onderwerp: grondsteenlegging

Maandag 17 mei is studiedag

Gewone schooltijden
Klas 1 (datum veranderd)

Ouderavond
Schoolkamp 6e klas
Kennismakingsavond
Kennismakingsochtend
Informatiemiddag
Ouderavond
Vaderdagconcert
Weekopening samen
Schoolreisje
Schoolreisje
St Jan

Onderwerp: volgend schooljaar
Nieuwe klas 1 (datum veranderd)
Nieuwe kleuters
14:00 – 15:00 uur (datum veranderd)
Kleuters en klas 2 en 3
10:30 – 12:00 uur
Klas 5
Klas 2
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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