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Mededelingen van het bestuur

Welkom in het nieuwe schooljaar 2010 – 2011
Wij hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft
gehad.

betrokkenheid, de ambitie en saamhorigheid van
schoolleiding, lerarenteam, bestuursleden en ouders
gevoeld, gedeeld en gevat werden in verhalen, beeld en
zang.
De avond werd afgesloten met de première van het
Michaëlslied door de leraren, dat ook tijdens de
grondsteenlegging zal klinken.

Op maandagavond 23 augustus zijn we dit nieuwe schooljaar
begonnen met een ‘opmaat’ voor alle ouders, bestuur,
schoolleiding en leraren.

Wij wensen ieder een heel fijn schooljaar toe.

Na gezamenlijk zingen o.l.v. Karen Bosman, keek Giel
Verbeeck kort terug op zijn voorzitterschap. In verband
met projecten in het buitenland kondigde hij Rodim van Es
aan als nieuwe voorzitter voor dit schooljaar, maar hij zal
wel lid blijven van het bestuur.

Nieuwbouw

Rodim heeft vervolgens in hoofdlijnen een 4-jaren
ontwikkelingsplan verwoord, dat samen met de
Schoolbegeleidingsdienst is opgesteld. Het plan voorziet
onder meer in verdere ontwikkeling op pedagogisch,
kwaliteits- en organisatorisch gebied. In het komende
schooljaar zal dat o.a uitmonden in de invoering van een
digitaal leerlingvolgsysteem en het nieuwe (wettelijk
verplichte) Schoolplan voor de jaren 2011 - 2014.
Deze ontwikkelingen zullen tot stand komen door de inzet
van onze enthousiaste, vakbekwame en gedreven leraren,
professionele en deskundige schoolleiding, ondersteunende
bestuursleden en alle betrokken ouders.
Gerard Reijngoud, oud-medewerker van de
Begeleidingsdienst voor Vrijescholen en oud-vrijeschool
leerkracht, heeft een voordracht gehouden over de
achtergronden en het doel van de grondsteen ter
voorbereiding op de grondsteenlegging, die op 1 oktober
aanstaande zal plaatshebben. Het uitgangspunt van zijn
betoog was de essentie van metaforen, waarin een
grondsteentekst meestal wordt verwoord.
Hij heeft heel bevlogen en helder verteld over wat die
grondsteenlegging,
kan betekenen voor leraren, leerlingen, ouders, en alle
andere betrokkenen.
Binnenkort zal een apart stuk in de Schoolbel verschijnen
over onze grondsteenlegging.
Het was een inspirerende en toepasselijke ‘opmaat’ om het
nieuwe schooljaar mee te beginnen. Eén waar de

Het Bestuur

De nieuwbouw begint weer in week 37. Dit betekent een
vertraging van 4 weken. De oorzaak lijkt een samenloop van
omstandigheden die ervoor hebben gezorgd, dat de
constructeur tekeningen voor staalconstructies niet op tijd
heeft aangeleverd. Volgende week kan ik de exacte oorzaak
achterhalen en zal deze met iedereen delen.
Groet,
Boris Hilberdink

Mededelingen vanuit de directie
Geen mededelingen deze week

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

Welke kinderen
euritmiemusical?

doen

mee

met

de

Tatatoek-

Volgende week, op dinsdagmiddag 31 augustus, start het
oefenen voor de euritmiemusical naar het verhaal van
Tatatoek. Inschrijven kan nog, er zijn nog plaatsen
beschikbaar. Eventueel kunnen ook 6-jarige kleuters
meedoen als er een groepje kinderen van deze leeftijd
meedoet. 25 dinsdagmiddagen van 15:00 tot 17:00 uur in de
gymzaal van gebouw Michiel de Ruijter. Kosten: € 10,- per
kind per oefenmiddag.
Mail naar: tatatoek@vrijeschoolmichael.nl

Michiel de Ruyterlaan 24A
Schoolbel:
Postbus 344, 1400 AH Bussum
E-mail schoolbel: schoolbel@vrijeschoolmichael.nl
Telefoon: 035 693 19 67
Redactie: Eddy de Boer
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
Aanvragen digitale schoolbel in pdf formaat via
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Kopij kunt u inleveren tot en met dinsdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard
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Van de redactie
Beste mensen,
Een schoolbel zomervakantie is weer ten einde. Ik zit op
een zeer regenachtige donderdag weer achter de PC om de
schoolbel te maken.
We gaan er weer een goed jaar van maken! Veel leesplezier
en ik ben benieuwd naar alle stukjes dit jaar.
Eddy de Boer

Van de overkant…
Als eerste serie dit jaar een ‘klein rondje om de kerk’. Door
de zomerbegroeiing is een deel van de bouwplaats wat
slecht te fotograferen.

We beginnen bij de ingang van bouwplaats aan de Aaltje
Noordewierlaan. Alle kozijnen zijn er, staan aan de rand te
wachten op inbouw. De kalkzandsteen is ondertussen 2
verdiepingen opgetrokken, nadat de verdiepingsvloer met
prefab en betonstort is gebouwd.

Als we om het gebouw heenlopen zien we het stuk ‘dak’ waar
ik het tiende lokaal wel had verwacht. Het is er nog niet
opgebouwd… Volgens mij is in de bouwvak de vergunning
afgegeven door de gemeente voor dit tiende lokaal….

De voorgevel aan de Aaltje Noordewierlaan, duidelijk 2
verdiepingen hoog nu.

Als tweede een doorkijk door de grote zaal. Je kunt de
‘brug’ goed zien en ook de grote hoogte van de zaal straks.
De ‘aanhechting’ tussen oud en nieuw. Duidelijk het verschil
in hoogte van de gebouwen.
Eddy de Boer
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Godsdienstlessen door de Christengemeenschap

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
Woensdag 6
0ktober 2010,
20:00 uur

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

kosten
6,50

Het achtvoudige pad van Boeddha
Een cursus in 8 avonden.
* Hoe kan ik mijn denken tot rust brengen?
* Hoe kan ik mijn emoties in de hand houden?
* Waarom dóe ik bepaalde dingen eigenlijk?
Of: Wie heeft de regie in mijn leven?
Vraag je je af hoe het nu verder moet?
Wandel dan mee op het Achtvoudige Pad…
Met praktische oefeningen
voor de 7 dagen van de week + één extra oefening.
Op 8 donderdagavonden om de 14 dagen:
Data: 2, 16, 30 sept. / 7, 21 okt. / 4, 18 nov. / 2 dec.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Kosten: € 80,Plaats: Vrije school Michael , De Ruijterlaan 24a, Bussum.
Info en aanmelding: Job de Raadt, tel: 035 – 52 56 308
e-mail: deraadt.prior@kpnplanet.nl

Nu het nieuwe seizoen weer begonnen is, willen wij u graag
wijzen op de godsdienstlessen in de gemeentekamer van de
kerk van de Christengemeenschap aan de Veldweg, nr. 1 te
Bussum.
De godsdienstlessen, gegeven door Job de Raadt, worden
gegeven op dinsdagmiddag en wel in twee groepen:
De jongere kinderen (klas 1 t/m 3 of groep 3 t/m 5) van
15.00 – 16.00 uur.
De oudere kinderen (klas 4 t/m 6 of groep 6 t/m 8) van
16.00 – 17.00 uur.
De regelmaat is afgestemd op de data van de
zondagsdiensten voor de kinderen. Voorafgaand aan elke
Zondagsdienst voor de kinderen is er godsdienstles op
dinsdag; en dat is om de 14 dagen
De data van de godsdienstlessen en kinderdiensten staan
hieronder.
Over de inhoud en de achtergronden van de
godsdienstlessen en de religieuze opvoeding willen wij u
graag informeren op een gespreks-ouderavond op
donderdag 14 oktober van 20.00 tot 21.30 uur in de
gemeentekamer van de bovengenoemde kerk, Veldweg 1.
Wij merken hoe gezondmakend het is, dat kinderen in deze
tijd van overdadige prikkels nog van zo’n religieus
luistermoment kunnen genieten en zelf ook kunnen spreken
over de wezenlijke dingen die aandacht verdienen. Ook bv.
een kort paasspel dat we opgevoerd hebben, kan ondermeer
bijdragen aan een creatieve ontwikkeling.
Wellicht is het goed te weten dat u, om uw kind(eren) de
godsdienstlessen te laten volgen, zelf geen lid hoeft te zijn
van de Christengemeenschap.
Naast de godsdienstles 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.
De dienst is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar t/m 14
jaar.
Om daarvan een indruk te krijgen, kunt u misschien eerst
zelf zo’n dienst meemaken. Als u daarover meer informatie
wilt, maar ook als uw kind voor het eerst deelneemt, graag
tijdig contact opnemen met de geestelijke, Els
IJsselmuiden (tel 035 – 65 63 160).
Data godsdienstlessen:
14 en 28 sept.
12 okt. (26 okt. herfstvakantie)
2, 16, 30 nov.
14 dec.
Data Kinderdiensten:
5, 19 sept. en 3 okt.
17 okt.
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7, 21 nov. 5 dec.
19 dec. 25 dec. kerstdienst.
zondag 28 nov.: Adventtuintje (16.00 uur)

schoolvakanties. De kinderen starten op maandag, 6
september en de volwassenen op dinsdagavond, 7
september a.s.

Voor informatie over of aanmelding voor de
godsdienstlessen kunt u bellen met Job de Raadt, tel. 035 52 56 308 of mailen: deraadt.prior@kpnplanet.nl

Telefoon Ria Vonk:
035-6919446
e-mail:
a.vonk575@chello.nl
Bekijk onze website: www.bela-rada.nl

De geestelijke, Mw. Els IJsselmuiden en Job de Raadt

Vioolles
Nu de vakantie weer voorbij is en het nieuwe schooljaar is
begonnen, is dat een goed moment om te beginnen met het
leren van een muziekinstrument. Een instrument dat zeer
geschikt is voor kinderen in de basisschoolleeftijd, is de
viool.
Viooldocente Lizette Bertelsmann geeft vioolles aan De
Nieuwe Muziekschool in Bussum. Er is nog plek voor nieuwe
leerlingen, die dit schooljaar willen starten. Iedereen vanaf
5 jaar kan vioolles nemen.
De viool is een heel veelzijdig instrument. Samen met de
andere strijkinstrumenten vormen de violen de basis van
het grote symfonieorkest. Je kunt ook helemaal in je
eentje spelen, of met een paar andere violen. Je kunt er
allerlei muziekstijlen op spelen.
Tijdens de lessen vormt klassieke muziek de basis, maar als
je dat wilt kun je ook tussendoor musicalliedjes spelen,
filmmuziek of popmuziek. Minimaal één keer per jaar is er
een leerlingenconcert waaraan iedereen die dat wil mee mag
doen.
Meer informatie is te vinden op www.lizettebertelsmann.nl
of telefonisch via: 06-21 22 57 10
Ook is het mogelijk om een proefles af te spreken.

Dansen op volksmuziek
Houd je van muziek en beweeg je graag?
Dan kun je komen dansen op volksmuziek uit de hele wereld!
Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van waaiers, stokken,
kokosnoten, tamboerijntjes, etc.
Kom eens kijken bij een gratis les, je mag dan gelijk
meedoen.
De lessen worden gegeven door Nettie Tap die al meer dan
30 jaar de dansleiding in handen heeft.
We dansen in de ontmoetingsruimte van “Centraal Wonen”,
“ ‘t Luye Gat”, Wandelmeent 61, Hilversumse Meent op
maandag van
16.00 tot 17.30 uur (jongens en meisjes van 3 tot 12 jaar).
Tieners en volwassenen (extra aandacht voor beginners)
dansen op dinsdagavond om 20.00 uur in de gymzaal van het
scholencomplex, Vuurvlindermeent (achter het
winkelcentrum), Hilversumse Meent. Het dansseizoen loopt
van september t/m half juni. Geen lessen in de
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2010
Maandag 6 september
Dinsdag 7 september
Donderdag 9 september
Vrijdag 10 september
Maandag 13 september
Donderdag 16 september
Maandag 20 september
Dinsdag 21 september

Maandag 27 september
Dinsdag 28 september
Woensdag 29 september

Oktober 2010
Vrijdag 1 oktober
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Maandag 11 oktober
Dinsdag 12 oktober
Dinsdag 19 oktober
Woensdag 20 oktober

Vrijdag 22 oktober
Maandag 25 oktober
November 2010
Maandag 1 november
Dinsdag 2 november
Donderdag 4 november
Dinsdag 9 november
Woensdag 10 november
Donderdag 11 november

Vrije School Michaël
Michiel de Ruyterlaan 24A
Postbus 344
1400 AH Bussum

Activiteit

Opmerking

Informatiemiddag
Ouderavond klas 3
Ouderavond kleuters
Ouderavond klas 6
School om 12:00 uur uit
2 daagse studie team
Geen school
2 daagse studie team
13-17/9 15 min. gespr.

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
alle klassen
vanaf 12:00 uur

klas 3 t/m 5 • 15 min. gesprekken over het algemeen beeld in het
getuigschrift schooljaar 09-10
20:00 uur, thema-avond georganiseerd door het bestuur
20:00 uur
20:00 uur, in de kleuterklas

Algemene ouderavond
Ouderavond klas 2
Informatieavond voor
peuterouders
Ouderavond klas 5
Hele school om 13:15 uit
15 min. gesprekken

20:00 uur
team trainingsmiddag over leerlingvolgsysteem
klas 2 • 15 min. gesprekken over het algemeen beeld in het
getuigschrift schooljaar 09-10
gewone schooltijden
Klas 2, vanaf 14:00 uur • 15 min. gesprekken over het algemeen
beeld in het getuigschrift schooljaar 09-10

Michaëlfeest
15 min. gesprekken

Grondsteenlegging
Toetsweek
Informatiemiddag
Ouderavond klas 4
Kinderboekenweekfeest
Toetsweek
Ouderavond OCR
Knutselavond klas 3
Schoolreisje oudste
kleuters die naar voorjaars
1e klas gaan
Geen school
Herfstvakantie

16:00 uur, bij het nieuwe schoolgebouw E. de Boer van Rijklaan
4/10 - 8/10
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
in Breeduit 14:00-17:00 uur, kinderen van alle klassen welkom
11/10 - 15/10
20:00 uur, ouders van alle klassen welkom
20:00 uur
alle andere kleuters vrij

Informatiemiddag
Werkavond Sint
kleuterklassen
Werkavond Sint klas 2
Kennismakingsavond
Voorjaars 1e klas
Ouderavond klas 5/6
Alle klassen 13:15 uit

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur

studiedag team
25/10 - 29/10

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur, over het voortgezet onderwijs

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Zaterdag 13 november
Dinsdag 16 november
Woensdag 24 november
Vrijdag 26 november
Maandag 29 november
December 2010
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december
Dinsdag 7 december
Vrijdag 10 december
Maandag 13 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17 december
Maandag 20 december
Januari 2011
Maandag 3 januari
Maandag 10 januari
Dinsdag 11 januari
Maandag 17 januari
Dinsdag 18 januari
Woensdag 19 januari
Donderdag 20 januari
Maandag 24 januari
Maandag 31 januari
Februari 2011
Zaterdag 5 februari
Dinsdag 8 februari
Dinsdag 15 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21 februari
Maart 2011
Vrijdag 4 maart
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
Dinsdag 15 maart
Vrijdag 25 maart
Dinsdag 29 maart
April 2011
Maandag 4 april
Dinsdag 5 april
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april

Sint Maarten feest
Herfstmarkt
Algemene ouderavond
10 min. gesprekken
10 min. gesprekken
1e Advent

vanaf 17:00 uur
19:30-22:00 uur, gymzaal Michiel de Ruijter
20:00 uur, o.a. over de begroting voor 2011
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs

Sint Nicolaasfeest
2e Advent
Informatiemiddag
Ouderavond kleuterklassen
Kleuterkerstspel
3e Advent
Kerstviering klas 1 - 6
Kerstspel onderbouw
Kerstviering kleuters
Kerstvakantie

gewone schooltijden

Geen school
Informatiemiddag
Ouderavond Klas 2
Ouderavond Klas 3
Toetsweek
Ouderavond klas 5
Ouderavond Klas 6
Ouderavond
Voorjaarsklas 1
Ouderavond Klas 4
Toetsweek
Informatiemiddag

studiedag team
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
20:00 uur
17/1 – 21/1
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Ouderavond OCR
Tussenrapport
Toneelstuk klas 2
Geen school
Voorjaarsvakantie

10:00 tot 13:00 uur
20:00 uur, voor kleuterouders

Carnavalsfeest
Informatiemiddag
Deze week: 7-11/3
Ouderavond kleuterklassen
Algemene ouderavond
Geen school
Ouderavond
Voorjaarsklas 1

gewone schooltijden
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
10 min. gesprekken n.a.v. tussenrapport
20:00 uur
20:00 uur, thema-avond georganiseerd door het bestuur
team studiedag in Zutphen
20:00 uur

Informatiemiddag
Ouderavond Klas 4
Toneelstuk Klas 3
Toneelstuk Klas 3
Ouderavond Klas 2
Verkeersexamen Klas 5
Palmpasenfeest

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
ochtend
ochtend

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur, over de kinderen die naar de voorjaars 1e klas gaan
kleuters om 12:00 uur uit
gewone schooltijden
10:00 en 13:00 uur
kleuters om 12:00 uur uit
18/12 – 2/1

20:00 uur
24/1 – 28/1
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden

20:00 uur, ouders van alle klassen welkom
ochtend
studiedag team
21/2 - 25/2

theorie
gewone schooltijden
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Dinsdag 19 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Zondag 24 april
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
Woensdag 27 april
Mei 2011
Maandag 2 mei
Dinsdag 17 mei

Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 25 mei
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei
Juni 2011
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni
Maandag 6 juni
Vrijdag 10 juni
Zondag 12 juni
Maandag 13 juni
Vrijdag 17 juni
Dinsdag 21 juni
Vrijdag 24 juni
Donderdag 30 juni
Juli 2011
Vrijdag 1 juli

Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli
Woensdag 6 juli
Vrijdag 8 juli
Woensdag 13 juli

Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Dinsdag 19 juli
Woensdag 20 juli

Donderdag 21 juli

Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

Ouderavond OCR
Fietscontrole Klas 5
Pesachmaaltijd Klas 3
Geen school
Geen school
Ouderavond Klas 6
Ouderavond Klas 5

20:00 uur, ouders van alle klassen welkom
voor het verkeersexamen
Goede vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
20:00 uur
20:00 uur

Meivakantie
Verkeersexamen Klas 5
Kennismakingsavond
Nieuwe eerste klas
Verkeersexamen Klas 5
Ouderavond Klas 3
Ouderavond Voorjaarsklas 1
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Toetsweek
Algemene ouderavond

2/5 t/m 13/5
praktijk
20:00 uur

Geen school
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag
Pinksterfeest

Hemelvaart

Geen school
Verjaardagsuitje Klas 2
Schoolreisje Klas 3
Sint Jansfeest
Toneelstuk Klas 5
Kennismakingsochtend
nieuwe kleuters
Toneelstuk Klas 5
Informatiemiddag
Ouderavond kleuterklassen
Schoolreisje voorjaarsklas 1
Geen school
Schoolreisje oudste
kleuters die naar 1e klas
gaan
Musical Klas 6
Musical Klas 6
Getuigschriften Klas 6
Laatste schooldag
kleuters
Afscheid Klas 6
Laatste schooldag
Klas 1 t/m 5
Schoonmaakdag kleuters
Schoonmaakdag onderbouw
Zomervakantie

praktijk
20:00 uur
20:00 uur

30/5 – 1/6
20:00 uur; o.a. over jaarverslag 2010 en nieuwe schooljaar

6/6 - 10/6
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag

17:00-20:00 uur
ochtend
kleuterklassen vrij
ochtend
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
studie en uitje team
alle andere kleuters vrij

Getuigschriftjes kleuters
8:45 – 10:00 uur
Getuigschriften Klas 1 t/m 5

25/7 – 5/9
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