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Mededelingen van het bestuur/directie

Situatie op het schoolplein in de grote pauze
Enige tijd geleden heb ik u geïnformeerd over de situatie
op het schoolplein na 13.15 uur. Ik heb u toen gevraagd om
na het uitgaan van de kinderen om 13.15 uur, het schoolplein
weer vrij te maken voor de hogere klassen en kinderen van
de BSO die buiten spelen.
Doordat verschillende groepen gebruik maken van het plein
ontstaan onduidelijke situaties als het gaat om het
toezicht. Het kan zijn dat de verantwoordelijkheid ligt bij
de ouder wiens kind na schooltijd buiten speelt, bij de BSO
of bij de school. Ik ben mij ervan bewust dat het fijn is om
na schooltijd nog even op het schoolplein te blijven alvorens
naar huis terug te fietsen of te rijden. Dan is het in ieder
geval van belang dat u zelf toezicht houdt tijdens het
spelen van uw kind. Mocht het op het schoolplein druk en
onoverzichtelijk zijn, verzoek ik u om een ander plekje,
bijvoorbeeld op de hei, op te zoeken. We hebben hier te
maken met tegenstrijdige belangen. Enerzijds is de school
een gemeenschap en zou het schoolplein ruimte moeten
bieden aan meer gebruikers. Anderzijds hebben we in de
huidige situatie op Michiel de Ruijter te maken met
beperkingen, zeker ook wat het schoolplein betreft. Ik
verzoek u dan ook om uw medewerking.
Frank de Kiefte

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

Het Sint Jansfeest
Het is midzomer, de zon staat op haar hoogtepunt aan de
hemel. We geven ons over aan licht en warmte, aan strand
en water, aan bossen en buitenlucht. We ervaren de
ontspanning, het even niet zo nodig hoeven. Daarbij maakt
zich vaak een zekere loomheid van ons meester.
Sint Jansdag (24 juni) is de dag van Johannes de Doper. Hij
was het die Jezus tot Christus doopte in de Jordaan. Hij
was het die met zijn grote gestalte zoveel licht en warmte
in zich droeg, die zichzelf in dienst stelde van diezelfde
Christus.

Sint Jansdag is de tegenpool van de kerstnacht. Het
uiterlijke licht en de uiterlijke zonnewarmte staan hier
tegenover de geboorte van een nieuw innerlijk licht in de
diepste duisternis. Vanaf Kerstmis worden de dagen weer
langer, schijnt de zon geleidelijk meer; vanaf Sint Jansdag
worden de dagen juist korter, schijnt de zon minder.
Op talloze plaatsen in Europa worden op 24 juni Sint
Jansvuren ontstoken. Dit gebruik stamt uit voorChristelijke tijden. Men kende aan het vuur een reinigende
werking toe en ook de boze geesten konden erdoor worden
verjaagd. Sprong men door de vlammen van het vuur, dan
was dat om ongeluk en ziekten te overwinnen. Nog steeds
springen de jonge paartjes over het vuur in de hoop
daardoor gelouterd te worden en samen een gelukkig leven
te kunnen leiden.
Namens het team een zonnig Sint Jansfeest gewenst,
Eveline Reijnders

Sint Jan 2010.
Op donderdag 24 juni vieren we het Sint-Jansfeest voor de
kinderen van klas 1 tot en met 6 en hun ouders. Het begint
vanaf 17.00u en duurt tot 20.00u.
Ook dit jaar zijn we te gast op het scoutingterrein van
Buitenzorg. U leest hier alles over in het boekje en op de
brief die maandag met uw oudste kind mee naar huis komen.
Let u bij het lezen vooral de plekken waar geparkeerd kan
worden (niet op Buitenzorg zelf) en de looproutes naar het
terrein.
Het is een besloten feest, wat betekent dat het voor onze
school is en er geen introducés mee mogen. Ook de hond
moet thuis blijven.
Een bijzondere bijkomstigheid dit jaar is dat na het SintJansfeest de WK-voetbalwedstrijd is waarin Nederland
tegen Kameroen speelt. Dat willen veel mensen niet missen.
Daarom eindigt het feest stipt om 20.00u. De echte
liefhebbers kunnen op tijd bij de tv zitten. Natuurlijk moet
er nog worden opgeruimd na 20.00u. Daarvoor nodig ik alle
andere mensen uit.
Hopelijk wordt het weer een fijn feest met mooi weer! Tot
a.s. donderdag!
Coördinator van dit jaar
Jeanny van den Brand
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Annulering vaderdagconcert
Helaas,helaas vanwege te weinig inschrijvingen voor het
vaderdagconcert hebben we besloten om het dit jaar niet
door te laten gaan......
Wel hebben we over een alternatief nagedacht namelijk dat
elk kind in zijn of haar eigen klas het muziekstukje ten
gehore kan brengen.We kijken naar een moment in de week
volgend op vaderdag.

Van de overkant…
Veel gebeurd deze week… Er zijn op maat gezaagde
kalkzandsteen blokken gebracht die afgelopen dinsdag door
de grootste mobiele torenkraan van Nederland op hun
groffe plek zijn gestald en nu door een stelkraantje op de
juiste plaats van de puzzel worden verlijmd. Het lijmen van
de binnenmuren van de nieuwe school is daarmee begonnen.
De eerste twee kleuterklassen zie je al in ruwbouw staan
nu….

We vinden het nl heel leuk en moedig dat je kind zich heeft
ingeschreven! De muzikale talenten onder ons willen we
graag zien, horen en warm houden!
Volgend jaar misschien weer in onze eigen vertrouwde
zaal??? Natuurlijk komen er dan ook veel meer
inschrijvingen!
Dank voor de belangstelling,
Fijne vaderdag.
Met warme muzikale groeten, Anne Maaike , Barend en juf
Karen

15/06: een mobiele torenkraan tilt in een dag alle
kalkzandsteen op de groffe plek waar het hoort te komen

17/06 De kalkzandsteen staat op de pallets op de groffe
plek van bestemming. Vandaar af wordt ieder blok nu door
een stelkraan (de blauwe op de foto) als een puzzelstukje
op z’n uiteindelijke plek gezet en met lijm verbonden met
de andere blokken: Lijmen van de binnenmuren.
Het eerste resultaat is al zichtbaar in de vorm van de
kozijnopeningen van 2 kleuterklassen en een deuropening
aan de pleinzijde van het pand.
Eddy de Boer
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Godsdienstlessen door de Christengenmeenschap
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.

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
Was gepland 28/9,
dat is in de week
van Michaël en de
grondsteenlegging;
nieuwe datum volgt

Beschrijving
Inspiratielezing Job de
Raadt:
Religie en spiritualiteit voor
kinderen in het gewone
leven;
Aanvang 20:00 uur

kosten
6,50

Reiskosten vergoeding voor leerlingen
Er bestaat voor ouders die 6 kilometer of meer van school
wonen de mogelijkheid om een reiskosten vergoeding van
hun gemeente te krijgen. De hoogte deze vergoeding is
afhankelijk van je inkomen maar kan oplopen tot 19 cent per
kilometer. Je kunt deze vergoeding aanvragen in je eigen
gemeente. Het is echt de moeite waard. De vergoeding is
soms wel 100 euro per maand.
Voor de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdemeren
is het bij het WWZ-loket te Hilversum. Hiervoor bel je
naar 0900-7778888 en vraag dan om het formulier voor
'leerlingenvervoer'. Je krijgt het dan thuis gestuurd. In
andere plaatsen zul je mogelijk eerste even kunnen bellen
met een algemeen informatienummer van de gemeente om
uit te zoeken waar het formulier te krijgen is. Bij het
formulier moet je dan ook een IB 60 verklaring (= een
inkomstenbelasting verklaring) van de belastingdienst
worden gevoegd. Dit is echter heel simpel aan te vragen bij
de belastingdienst. Bel naar de belastingdienst (08000543) en geef je sofienummer (heet nu 'burgerservicenummer) door. Je ontvangt dan de verklaring per post thuis.
Succes.
Hapé Smeele
(vader van Ischa, 2e klas).

Vorig jaar zijn we weer van start gegaan met de
godsdienstlessen in de kerk aan de Veldweg nr. 1 te Bussum.
Wij hebben Job de Raadt bereid gevonden deze
godsdienstlessen te geven en onder zijn bezielende leiding
groeide de groep uit tot 13 kinderen.
De godsdienstlessen zijn bedoeld voor de kinderen groep 3
t/m 5 (oude klas 1 t/m 3) en van groep 6 t/m 9 (oude klas 4
t/m 6)
De lessen van bijna een uur worden achter elkaar gegeven
op dinsdagmiddag, om de 14 dagen; de jongere groep van
15.00 – 16.00 uur; en de oudere groep van 16.00 tot 17.00
uur.
Over de inhoud en de achtergronden van de
godsdienstlessen willen wij u graag informeren op een
oriëntatie-ouderavond op donderdag 14 oktober van 20.00
tot 21.30 uur in de gemeentekamer van de bovengenoemde
kerk.
Wij merken hoe gezondmakend het is, dat uw kind in deze
tijd van overdadige prikkels nog van zo’n religieus
luistermoment kan genieten en zelf ook spreken over de
wezenlijke dingen die vaak zo weinig aandacht krijgen. Ook
bv. een paasspelletje dat we opgevoerd hebben, draagt bij
aan een speelse en creatieve ontwikkeling.
Wellicht is het goed om te weten dat u, om uw kind(eren)
de godsdienstlessen te laten volgen, zelf geen lid hoeft te
zijn van de Christengemeenschap. Tevens kunt u kiezen
voor de mogelijkheid om met uw kind de Zondagsdienst voor
kinderen bij te wonen, die op iedere eerste en derde
zondag van de maand en op de grote feestdagen gehouden
wordt.
Voor informatie of aanmelding kunt u bellen met Job de
Raadt Tel. 035 52 56 308 of mailen:
deraadt.prior@kpnplanet.nl
De geestelijke, Mw. Els IJsselmuiden.

Cursus: Het achtvoudige pad
Op verzoek van een aantal mensen en mede door het
enthousiasme van de vorige groep, zal er weer een nieuwe
cursus gestart worden.
- Wil je je meer bewust zijn van de dingen die je doet,
denkt, of voelt?
- Sta je soms ook versteld over jouw eigen (on)hebbelijkheden?
- Kortom: Wil je jezelf beter leren kennen?
Wandel dan mee met de ‘speurtocht’ op het Achtvoudige
Pad.
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Het achtvoudige pad van Boeddha geeft praktische
oefeningen voor de zeven dagen van de week plus nog één
samenvattende extra oefening, die je iedere dag kunt doen.
Deze zeven oefeningen (+ die ene achtste) zullen in een blok
van acht cursusavonden behandeld en natuurlijk geoefend
worden in het komende najaar.
Eigenlijk zijn deze oefeningen de toepassing en
voortzetting van de zes basisoefeningen. Maar ook zonder
deze oefeningen kan dit pad gegaan worden.

Kort overzicht:
1. Zaterdag (Saturnus-kwaliteit):
De juiste mening, het juiste inzicht.
2. Zondag (Zonne-kwaliteit):
Het juiste oordeel of besluit.
3. Maandag (Maan-kwaliteit):
Het juiste woord.
4. Dinsdag (Mars-kwaliteit):
De juiste daad, handelswijze.
5. Woensdag (Mercurius-kwaliteit):
Het juiste standpunt, de juiste positie,
plek.
6. Donderdag (Jupiter-kwaliteit):
Het juiste streven, de juiste gewoonte.
7. Vrijdag (Venus-kwaliteit):
De juiste gedachte of herinnering
8. Samenvatting (dagelijks):
De juiste bespiegeling, meditatie, het
juiste onderzoek.
Dan zijn er voor elke dag ook nog mantrische spreuken, die
een verbinding leggen met de scheppende wereldgeest.
Voorgestelde data:
Donderdagavonden: 2 + 16 + 30 september / 7 + 21 oktober
/ 4 + 18 november / 2 december
Kosten: € 80.Plaats: Vrije School Michael, De Ruijterlaan 24A te
Bussum.
Opgeven bij Job de Raadt, tel. 035 – 52 56 308 /
deraadt.prior@kpnplanet.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Juni 2010
Maandag 21
Dinsdag 22
Dinsdag 22
Donderdag 24
Woensdag 30
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
Schoolreisje
Schoolreisje
St Jan
Schoolreisje oudste
kleuters

Klas 5
Klas 2
School uit om 13:15 uur
Schoolreisje oudste kleuters die naar de augustus 1e klas gaan.
De andere kleuters zijn vrij.

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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