9 september 2010

NR. 635

Mededelingen vanuit de directie
Mededelingen van het bestuur

Algemene ouderavond 16 september
20.00 - 22.00 uur MdR
Voor degenen die de aankondiging in de vorige Schoolbel
hebben gemist of er graag nog eens aan worden herinnerd!
Het thema van deze ouderavond is de school als
gemeenschap en de rol van de ouders. Na een korte
inleiding over het vormen van gemeenschappen in het
algemeen belicht vanuit de antroposofie, volgt een
inspirerend verhaal over de kern van onze school: de
achtergronden en het doel van vrijeschoolonderwijs.
Wij hebben Ariadne Jaski bereid gevonden dit verhaal te
vertellen. Zij heeft meer dan 21 jaar ervaring in het
onderwijs en was lange tijd verbonden aan onze school.
Sinds 2008 is zij zelfstandig ondernemer en vervult zij
onder meer interim management en coachings opdrachten.
De realisatie van het vrijeschoolonderwijs voor onze
kinderen is het doel van onze gemeenschap en het bestuur
wil zijn visie hierop met de ouders delen. Jullie - de ouders
- spelen daarbij een belangrijke rol. Het bestuur wil graag
met jullie in gesprek over de wederzijds gewenste soort en
mate van betrokkenheid en de wijze waarop we die kunnen
faciliteren. Nogmaals de agenda in het kort:
1. De rol van het bestuur bij het organiseren van
ouderbetrokkenheid (1 minuut)
2. De schoolgemeenschap vanuit de antroposofie
3. De achtergronden en het doel van vrijeschoolonderwijs
4. Visie bestuur op de realisatie van het
vrijeschoolonderwijs
5. De rol van ouders bij de realisatie; vraag en antwoord
Namens het bestuuur,
Rodim

Grondsteenlegging 1 oktober
De grondsteenlegging nadert met rasse schreden. U krijgt
een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. In de klassen
wordt veel aandacht besteed aan deze bijzondere
gebeurtenis. De kinderen vervullen een actieve rol zowel in
de voorbereiding als ook bij de grondsteenlegging. Alle
kinderen krijgen de gelegenheid om een wens voor de school
te formuleren in de vorm van een tekening, gedicht of
tekst. Ook de ouders krijgen de mogelijkheid hier iets aan
toe te voegen. Deze bijdragen komen tezamen met de
grondsteenspreuk van onze school in de
pentagondodekaëder.
Een deel van deze vorm is gereed en is in enkele klassen al
getoond. Aan de grondsteenspreuk voor onze school wordt
momenteel de laatste hand gelegd. Indien mogelijk zal het
laatste deel van de grondsteen op de grondsteenlegging
worden dichtgemaakt zodat de kinderen en alle andere
aanwezigheden kunnen zien hoe de grondsteenspreuk en alle
andere bijdragen in de grondsteen worden opgenomen.
In de grondsteenspreuk pogen we iets van het wezen van
deze school tot uitdrukking te brengen. Deze spreuk zal op
1 oktober ten gehore worden gebracht.
Wij zien u graag op deze dag, om 16.00 uur, aan de Esther
de Boer van Rijklaan.

Tweedaagse 9 en 10 september
In de jaarkalender worden de data van 9 en 10 september
vermeld met daarbij de aanduiding ‘tweedaagse’. Graag licht
ik dit nader toe.
Het lerarenteam trekt zich gedurende deze twee dagen
terug op een locatie in Groenekan om onder leiding van Henk
Altena, pedagoog en coach, te werken aan allerlei
samenwerkingsvormen. De tweedaagse komt voort uit een
werkbelevingonderzoek dat in het vorige schooljaar is
gehouden en waaruit het advies kwam om in deze vorm
intensief aan verschillende teamaspecten te werken. Het
bestuur zal op een van de twee dagen ook participeren in
deze interne conferentie.
Frank de Kiefte

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
E-mail school: info@vrijeschoolmichael.nl
info@vrijeschoolmichael.nl o.v.v. naam, kind, klas
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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Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Marit 25 jaar in het onderwijs.
Lieve mensen,
Graag wil ik jullie laten weten dat ik nu, na het verschijnen
van deze digitale schoolbel, nl. op woensdag 8 september,
25 dienstjaren in het onderwijs werk.
Ik wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan zonder het
jullie te vertellen.
Ik ben begonnen in september 1977, nu 33 jaar geleden, in
het Montessori onderwijs in Hilversum. Als kleuterleidster,
nadat ik de ouderwetse degelijke
kleuterleidstersopleidingsschool, de 4 jarige klos had
gedaan op de Kees Boekeschool in Bilthoven.
In 1979 kreeg ik een baan bij het openbaar onderwijs, een
kleuterschool in Hilversum.
In 1982 solliciteerde ik bij een nieuwe basisschool, een
Jenaplanschool in Huizen. Als kleuterleidster en later als
basisschoolleraar
Ik haalde namelijk ook mijn bevoegdheid basisschoolleraar
in de daaropvolgende jaren aan de Pedagogische Akademie
de Ludgerus in Hilversum, verbonden aan de Domstad
Akademie.
Daarna volgde ik nog de applicatiecursus voor Vrije school
juffie in Driebergen.
Ik werkte op de Jenaplanschool tot mijn 3e kind in 1990
werd geboren.
Van 1990 tot 1995 was ik voornamelijk moeder van
inmiddels vier jonge kinderen en gaf daarnaast Nederlands
als tweede taal aan buitenlandse vrouwen.
In 1995 hervatte ik mijn werk op mijn laatste school in
Huizen.
Van 1996 werkte ik op twee scholen tegelijk, ook in laren
waar ik de adv vervanging in groep 1 tot en met 8 deed.
Inmiddels waren mijn vier kinderen al langere tijd
schoolgaand op de Vrije School waar ik ook af en toe, eerst
in Hilversum en later voor Irma, inviel.
In augustus 1998 kreeg ik mijn aanstelling als kleuterleraar
hier op de Vrije School Michaël.
Alles bij elkaar goed voor 25 dienstjaren nu.
Van het ABP kreeg ik de felicitatie en de gratificatie die
bij het 25 jarig ambtsjubileum hoort.
En........op 1 februari 2011, over vijf maanden, ben ik precies
twaalf en een half jaar in dienst van de Vrije School
Michaël.

Dit samen, 25 jaar in het onderwijs en 12- en- half in
Bussum zou ik graag willen vieren!
Met veel plezier en liefde, eerbied en verwondering doe ik
dit werk, ik noem het zelf altijd het leukste beroep dat er
is! Ik hoop het nog lange tijd te mogen uitoefenen!
Ook Edith is per 1 februari twaalf en een half jaar bij de
Vrije school Michaël.
We hebben het er al over gehad om dit eventueel samen te
vieren.....
We denken hier nog verder over na.
Hartelijke groet van Marit.

Michaelsfeest
Op woensdag 29 september vieren wij weer het
Michaelsfeest.

Spelen op de heide
Om 10 uur zullen de kinderen in groepjes
van 10 à 12 kinderen naar de heide vertrekken onder
leiding van een ouder. In elk groepje zitten kinderen uit de
klassen 1 tot en met 5. Klas 6 heeft op de heide een
parcours uitgezet met allerlei spelen, waarbij moed,
doorzettingsvermogen en sportiviteit gevraagd wordt. De
kinderen van klas 6 begeleiden de spelen die zij verzonnen
hebben zelf. Uiteraard zijn de juffen en meesters ook
aanwezig.

Dans met de draak – ouders van harte welkom!
Vanaf 11.15 uur verzamelen wij ons allemaal in een kring en
zingen dan in de hoop dat de draak ons zal vinden. Als de
draak in ons midden verschijnt zal uit elke klas een gekozen
koene ridder trachten de draak te verslaan. Bij dit
gedeelte van het feest zijn de ouders van harte welkom.
Het is het leukst als u zich opstelt in een kring achter de
kinderen en wie durft (het is tenslotte Michael) mag zeker
meezingen.

Drakenbrood
Hierna gaan de kinderen weer terug naar school. Op school
krijgen de kinderen dan in hun klas waarschijnlijk een
stukje drakenbrood of zwaardenbrood. Het is woensdag,
dus na de maaltijd zal het kwart over één zijn en mogen alle
kinderen naar huis of opvang.

Oogsttafel
In de week voor aanvang van het Michaelsfeest staat er in
de hal een oogsttafel. Hierop mogen alle kinderen
hun bijdrage voor het feest leggen. Het mooist is het als
er op de tafel fruit van het seizoen wordt verzameld. Op
de ochtend van het feest wordt hier een grote bowl van
gemaakt. Deze wordt op de heide tijdens de spelen
uitgedeeld aan de kinderen.
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Wie helpt mee?
We zijn op zoek naar ouders die een groepje willen
begeleiden.
We zijn op zoek naar ouders die willen trommelen en andere
muziek willen maken op de hei als de draak er is.
We zijn op zoek naar ouders die voor hun klas een brood in
de vorm van een draak of zwaard willen bakken.
De draak is op zoek naar zijn buik en achterwerk en zoekt
hiervoor twee dappere compagnons.
Willen jullie er allemaal aan denken om fruit mee te geven
in de Michaelsweek?
Het wordt weer een prachtig feest dat zo heel erg past bij
de geest van onze school. Wij hebben er heel veel zin in en
hopen jullie op de heide te treffen op 29 september om
half 12.
Juf Eugenie en juf Suze

Festival 5D in Amsterdam,
aanstaande zaterdag 11 september
NSGK (Ned. Stichting voor het gehandicapte kind)
realiseert haar droom van een volledig toegankelijk
cultureel festival, voor jong en oud! Dit ter ere van haar
60-jarige bestaan. Met meer dan 175 artiesten bij 42
voorstellingen in 10 uur tijd wordt festival5d.nl een unieke
belevenis op het terrein van de NDSM-werf in Amsterdam!
Ervaar de 5 dimensies van beleven via zicht, tast, reuk,
smaak en gehoor.
Meer informatie over dit festival, artiesten, programma
etc. etc. via www.festival5d.nl of www.nsgk.nl.
Ik hoop je daar te ontmoeten.
Ernst (vader van Minka, Tijn, Hella en Sera)

Van de overkant…

Yoga

Geen nieuws deze week.
Eddy de Boer

"De herfst is de ideale tijd om los te laten"
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

In je kracht komen door te leren voelen en door het
verbeteren van de adem
Leer de grondbeginselen van Hatha Yoga en Mindfulness.
Gratis proefles Yoga in de groep van maandagochtend van
11.30 tot 12.30. 10 lessen voor 125,Eén op één yoga op afspraak 45,- per les.
Voor meer info zie website: www.sanchariyoga.nlbel,
sanny@sanchariyoga.nl of
bel met Sanny Bijvoet 0625026844.
Sanny Bijvoet
www.sanchariyoga.nl

kosten
6,50
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2010
Maandag 13 september

Activiteit

Opmerking

13-17/9 15 min. gespr.

Donderdag 16 september
Maandag 20 september
Dinsdag 21 september

Maandag 27 september
Dinsdag 28 september

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

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

Woensdag 29 september

Michaëlfeest

20:00 uur
team trainingsmiddag over leerlingvolgsysteem
klas 2 • 15 min. gesprekken over het algemeen beeld in het
getuigschrift schooljaar 09-10
gewone schooltijden
4 jarigen ook naar schoool
Klas 2, vanaf 14:00 uur • 15 min. gesprekken over het algemeen
beeld in het getuigschrift schooljaar 09-10
Eventueel rustdag voor de 4 jarigen

15 min. gesprekken
Donderdag 30
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
Zaterdag 13 november
Dinsdag 16 november
Woensdag 24 november
Vrijdag 26 november
Maandag 29 november
Vrije School Michaël
Michiel de Ruyterlaan 24A
Postbus 344
1400 AH Bussum

Kleuterklassen

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

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
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

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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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
Dinsdag 19 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Zondag 24 april
Maandag 25 april

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
Ouderavond OCR
Fietscontrole Klas 5
Pesachmaaltijd Klas 3
Geen school

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

Geen school

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
20:00 uur, ouders van alle klassen welkom
voor het verkeersexamen
Goede vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
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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 Klas 6
Ouderavond Klas 5

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

Pagina 6 van 6

