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Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week.

Mededelingen vanuit de schoolleiding

De voorjaarsklas
We begrijpen dat er bij een aantal ouders vragen leven
over de voorjaarsklas, de extra eerste klas die van start
gaat na de kerstvakantie. Daarom in deze Schoolbel een
samenvatting van het hoe en waarom en de stand van zaken
op dit moment.
Het besluit om in dit schooljaar van start te gaan met een
voorjaarsklas is genomen in 2009. De reden voor dit besluit
was dat er in de kleuterafdeling een hele grote groep
kinderen was/is die zomer en najaar 2010 leerrijp zouden
zijn (een groep te groot voor één klas); dit zijn kinderen die
in de periode 2006-2008 op onze school zijn aangenomen.
Er is toen gekeken naar de beste oplossing voor dit gegeven
en daar is, kijkend naar de kinderen, uitgekomen dat het
starten van een extra eerste klas halverwege het
schooljaar de beste oplossing zou zijn. Het besluit staat
dus al sinds 2009 vast en de voorbereidingen voor de klas
zijn in volle gang.
De voorjaarsklas is een ‘gewone’ eerste klas, vergelijkbaar
met een eerste klas die start aan het begin van een
schooljaar, met het enige verschil dat de klas ca. 6
lesmaanden extra heeft in de onderbouw (klas 1 tot en met
6). Deze extra maanden zouden een deel van de kinderen
die naar de voorjaarsklas gaan, in het geval er geen
voorjaarsklas zou zijn geweest, in de kleuterklas hebben
doorgebracht in een derde kleuterjaar.
De voorjaarsklas start in dit schooljaar als eerste klas en
zal ook in het volgende schooljaar (2011-2012) eerste klas
zijn. We zien de start van deze klas als school als een kans,
heel positief voor de kinderen. Het lesplan voor deze klas
zal vergelijkbaar zijn met het bestaande lesplan voor een
eerste klas, met het verschil dat de voorjaarsklas door de
extra lesmaanden ruimte heeft stof verder uit te diepen of
om bijvoorbeeld in de tweede helft van het schooljaar
2011-2012 al een start te maken met elementen van de
lesstof van de tweede klas. Hoe dit er precies uit zal zien is
van tevoren niet precies te zeggen, omdat het afhankelijk
zal zijn van de groep; van de kinderen die in de klas zullen
zijn en de vraag die zij met zich meebrengen. Als bijlage bij

deze editie van de Schoolbel is een globaal overzicht van
het lesplan van de voorjaarsklas opgenomen van klas 1 tot
en met 6.
Daphne Bont, nu de duo partner van juf Karen van klas 3,
wordt full time de juf van de voorjaarsklas. Het invullen van
de 2 dagen waarvoor hierdoor een vacature ontstaat in klas
3, heeft onze aandacht. Hierover volgt informatie zodra
deze beschikbaar is.
In de kleuterklassen worden deze maand
leerrijpheidsonderzoeken afgenomen bij de oudste
kinderen; na de herfstvakantie volgen hierover de
oudergesprekken waarin de kleuterjuffen uitsluitsel zullen
geven welke kinderen definitief naar de voorjaarsklas gaan.
We verwachten dat er ongeveer 20 kinderen naar deze klas
zullen gaan. Daarmee is er in de klas nog ruimte voor
kinderen van buiten de school om in te stromen. Tot op
heden hebben we hiervoor geen aanmeldingen ontvangen.
Omdat in 2009 al bekend was dat deze klas er zou gaan
komen en er dus ook huisvestingsbehoefte zou zijn, heeft
het bestuur afspraken gemaakt met de gemeente over het
toevoegen van een extra lokaal aan de nieuwbouw; dit lokaal
staat bekend als ‘het tiende lokaal’. Er was nog een plaats in
het ontwerp van het gebouw voor dit lokaal. De
bouwvergunning is verleend en het lokaal wordt
gerealiseerd. Nu bekend is dat de oplevering van de
nieuwbouw niet zal zijn voor de start van de voorjaarsklas,
onderzoeken we de mogelijkheden voor tijdelijke
huisvesting van de voorjaarsklas in de periode januari 2011
tot de oplevering van de nieuwbouw; zeer waarschijnlijk 3
maanden. We onderzoeken verschillende mogelijkheden,
maar we verwachten dat de keuze zal vallen op het tijdelijk
als klaslokaal inrichten van de lerarenkamer omdat dit
financieel en organisatorisch het meest haalbaar zal zijn.
Hierover volgt nader bericht zodra bekend.
We willen benadrukken dat wij als school graag antwoord
geven op alle vragen die u heeft, dus ook over de start van
deze voorjaarsklas, en verzoeken u dan ook deze te stellen.
Dat kan altijd bij de leraar van uw klas of bij de
schoolleider. Mail dan naar
schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl
Frank de Kiefte
Barbara Wilkes
PS: er is een aparte bijlage bij deze schoolbel over het
programma van de klas
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wij graag bericht op ontvangen als je met ons in gesprek
zou willen, iets wilt vragen of door zou willen geven.

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

De Ouder Contact Raad
Emailadres: Oudercontactraad@vrijeschoolmichael.nl

Grondsteencompositie
Toen mij een maand geleden werd gevraagd mee te denken
over muziek tijdens de grondsteenlegging, had ik vrij snel
een koperensemble in gedachten. De grondsteen zelf is ook
van koper en qua klank heb je in een half open gebouw
zonder dak meer kans dat een menigte van een paar
honderd mensen je kan horen. En bij evt. slecht weer heb
je geen gedoe met kwetsbare violen e.d. Drie ‘koperouders’, mezelf meerekenend, waren beschikbaar en voor
een meer solistische rol had ik een collega uit mijn orkest
op het oog.

Felies de Vilder, moeder van Joon in klas 2
Nynke Bogtstra, moeder van Mote in klas 3, Tjalling bij
Edith, Marie op Windekind
Florien Linck, moeder van Job in klas 3, Liva bij Marit

Van de overkant…
In het stuk van de schoolleiding staat het al:
het 10e lokaal… Het word nu gebouwd:

Er was gevraagd om enigszins statige, pure muziek voor bij
het moment suprême. Ik dacht aan koralen; in feite simpele
opeenvolgingen van mooie akkoorden. En eenmaal aan het
snuffelen naar iets geschikts kwam ik op het idee om zelf
iets te schrijven wat helemaal op maat zou zijn. En zo werd
ik gaandeweg meegezogen in de symboliek die er rondom de
grondsteen is. Alleen al de vorm, een pentagon-dodekaëder
(een twaalfvlak van vijfhoeken), is iets wat mij fascineert.
Dus bedacht ik om die vorm in de muziek te laten
terugkeren door als hoofdbestanddeel 12 maten in
vijfkwartsmaat te schrijven (6x2 maten).
Daarnaast zou het ritme en de intentie van de
grondsteenspreuk in een aantal solo’s te horen moeten zijn.
Zo werd de vorige week drie maal uitgesproken spreuk via
een ‘koperen’ variant als het ware aan de grondsteen
meegegeven. In de akkoordenreeksen zat daarnaast nog een
ontwikkeling verborgen die parallel loopt aan de
ontwikkeling van de kinderen gedurende de schoolperiode:
van klein en harmonieus naar groot en soms dissonant, maar
wat mij betreft met een majeur einde!

Links op de foto kun je al wat staal zien voor de overstek
van het dak.
Daarnaast is isolatiemateriaal gearriveerd. Dit zal aan de
buitenkant van de witte muren worden bevestigd, zodat
daaromheen de buitenmuur gemetseld kan worden.

Frank Brakkee

Wijziging datum OCR-avond
De OCR-avond van 12 oktober 2010 komt te vervallen. Wij
verplaatsen deze avond met als onderwerp
“Ouderbetrokkenheid- In het bijzonder de rol van de
klassenouders” naar 15 februari 2011.
De reden hiervoor is dat er op 12 oktober 2010 ook al een
avond was gepland door de kleuterjuffen voor hun
klassenouders. Omdat wij het belangrijk vinden dat ook de
kleuterklassenouders op de OCR- avond aanwezig kunnen
zijn hebben wij besloten de OCR-avond te verplaatsen.

Eddy de Boer

Wij zijn vaak op het schoolplein op de Michiel de Ruijter te
vinden. Verder heeft de OCR een eigen e-mailadres, waar
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Oude kloostermuren vertellen

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.

Verdiepingsagenda
In deze 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
Geen items op dit
moment

Beschrijving

kosten

Biografische inzincht
‘Makkelijker keuzes maken door meer biografisch
zelfinzicht’
Met biografische gesprekken, reflecteer je op je eigen
leven. Wat is de rode draad? Welke verbanden zie ik? Wie
ben ik? Wat wordt hier gewild? Welke richtingaanwijzers
vind ik en welke volg ik de toekomst in die bij me past?
Interesse? Bel voor meer achtergrondinformatie de
Levensstudio; 06-24257650 of mail naar:
renee.rosenboom@planet.nl

TheaterAtelier de Ruimte uit Laren doet mee aan Oktober
Kindermaand een publieksmanifestatie in Gooi en Vecht
gericht op erfgoed en professionele kunsten.
Op twee zondagen in oktober zal het monumentale pand aan
De Brink omgetoverd zijn in het oude klooster van weleer.
De gratis kinderactiviteit “oude kloostermuren vertellen” is
een “living History” voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, hun
ouders/verzorgers en grootouders.
In anderhalf uur tonen acteurs in hun spel, de stilte, de
werkzaamheden en de geheimen van een kloosterleven. In 7
verschillende ruimtes ervaren en beleven de kinderen het
mystieke en spirituele leven van een novice, wordt er brood
gebakken, gezongen, handenarbeid verricht, geheimen
onthuld en raadsels opgelost.
Houd u van oude verhalen en een spannende
ontdekkingstocht naar het verleden, kom dan met de
kinderen op zondag 10 en 24 oktober naar het oude pand in
het hart van Laren en ontdek het geheim van het oude
klooster.
Waar: De Brink 29 Laren
Organisatie: TheaterAtelier de Ruimte uit Laren.
Wanneer: zondag 10 en 24 oktober
Aanvang activiteit: 1300 uur en 1500 uur
Reserveren: Theateratelierderuimte.nl
Kinderen gratis, volwassenen € 4,-

“Trollentralida”
’n dag vol trollenleven
via speurtocht,
interactieve verhalen,
natuurbeleving,
aardegeuren,
stokkenconcert,
trollenhollen bouwen,
soep koken, maskers en
kostuums ontwerpen,
trollentunnels,
trollenimprovisaties bij amfitheater en andere verrassende
ideetjes die gaandeweg ontstaan. Het team bestaat uit;
docenten natuurbeleving, beeldende vorming, theater en
muziek.
Wie: kinderen van 6 t/m 10 jaar
Waar: Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen
Organisatie: de Kinderacademie
Wanneer: zondag 17 oktober
Tijd: 11:00 - 16:00 uur
Meer info: www.dekinderacademie.nl
Kinderen € 20,Pagina 3 van 7

Dru Yoga workshop

Aan alle ouders,
Op zondag 31 oktober organiseer ik een Dru Yoga workshop.
Nu die datum dichterbij komt kan ik jullie de
bijzonderheden geven.
Het wordt een speciale dag! Het thema is:
‘ vertrouwen in jezelf ’
Denk hierbij aan vertrouwen in je lichaam (dat verandert of
ouder wordt), vertrouwen in wat je voelt of vertrouwen in
wie jij bent. Vertrouwen in jezelf geeft je een stevig
fundament waardoor jouw gedachten, woorden en daden aan
betekenis en kracht winnen. Je voelt je vitaal, zeker en
rustig.

Oproep voor de muziek!
Misschien heeft u het gehoord: in de regeringsplannen van
het aankomende kabinet wordt enorm gesnoeid op kunst en
cultuur. Een van de eerstgenoemde slachtoffers zou het
Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum zijn, wat
volgens de plannen in één zin ‘afgeschaft’ kan worden. Het
gaat hier om het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio
Kamerfilharmonie, het Groot Omroepkoor en het Metropole
Orkest. Stuk voor stuk onvervangbare ensembles die
internationaal in hoog aanzien staan. Het zou een ramp
betekenen voor het hele Nederlandse muziekleven als dat
doorgaat. Persoonlijk gaat mij nog niet eens zozeer om mijn
baan (en die van ca. 400 collega’s), maar om de houding die
uit die plannen spreekt: kunst en cultuur ziet men niet als
essentieel onderdeel van onze maatschappij en van belang
voor de ontwikkeling van onze kinderen. Men ziet niet de
waarde, omdat die niet in euro’s is uit te drukken.
Steun het MCO in haar protest en laat u horen via
www.mco.nl , reeds 13.000 supporters gingen u voor! Alvast
enorm bedankt voor uw steun!
Frank Brakkee

De workshop is geschikt voor beginners en gevorderden.
We gaan werken met Dru Yoga houdingen, bewegingenreeksen, mudra’s, ademhalingsoefeningen en visualisaties.
Heb je zin in een dag gevuld met Dru Yoga, ontspanning en
inspiratie met tussendoor een heerlijke, biologisch
vegetarische lunch, op een prachtige locatie, geef je dan op
via info@studiosing.nl. Weet je iemand die hier
belangstelling voor heeft, stuur deze mail dan gerust door.
Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur, kosten: € 65,00, locatie:
Heart to Heart in Huizen
Hartelijke groet,
Katinka Wierper
Kijk voor meer informatie over Dru Yoga op
www.studiosing.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Oktober 2010
Maandag 11 oktober
Dinsdag 12 oktober

Activiteit

Opmerking

Toetsweek
Ouderavond OCR

Dinsdag 12 oktober

Voorbereiding jaarfeest
Sint Maarten en Sint
Nicolaas
Knutselavond klas 3
Geen school
Herfstvakantie

11/10 – 15/10
20:00 uur, ouders van alle klassen welkom, in het bijzonder
zijn de klassenouders uitgenodigd Verplaatst naar feb 2011
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

Dinsdag 19 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
December 2010
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december
Dinsdag 7 december
Maandag 13 december
Dinsdag 14 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17 december
Maandag 20 december
Januari 2011
Maandag 3 januari
Maandag 10 januari
Dinsdag 11 januari
Maandag 17 januari

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

20:00 uur
studiedag team
25/10 – 29/10

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
Voorbereiding jaarfeest
Advent en Kerst
10 min. Gesprekken
10 min. Gesprekken
1e Advent

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

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

gewone schooltijden

Geen school
Informatiemiddag
Ouderavond Klas 2
Ouderavond Klas 3
Toetsweek
Ouderavond klas 5

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
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
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
Juffies Marit en Irma 20:00 uur
Juffie Edith
gewone schooltijden
10:00 en 13:00 uur
kleuters om 12:00 uur uit
18/12 – 2/1

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Dinsdag 18 januari
Woensdag 19 januari
Donderdag 20 januari
Maandag 24 januari
Maandag 31 januari
Februari 2011
Dinsdag 1 februari
Zaterdag 5 februari
Dinsdag 8 februari
Maandag 14 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
Dinsdag 26 april
Woensdag 27 april
Vrijdag 29 april
Mei 2011
Maandag 2 mei
Dinsdag 17 mei

Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei

Ouderavond Klas 6
Ouderavond
Voorjaarsklas 1
Ouderavond Klas 4
Toetsweek
Informatiemiddag

20:00 uur
20:00 uur

Ouderavond klas 1
Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Voorbereiding jaarfeest
Carnaval
Ouderavond OCR

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

Tussenrapport
Toneelstuk klas 2
Geen school
Voorjaarsvakantie

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

Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
20:00 uur, ouders van alle klassen welkom, in het bijzonder zijn
de klassenouders uitgenodigd
ochtend
studiedag team
21/2 – 25/2

Carnavalsfeest
Informatiemiddag
Deze week: 7-11/3
Ouderavond kleuterklassen
Algemene ouderavond
Geen school
Ouderavond
Voorjaarsklas 1
Voorbereiding jaarfeest
Palmpasen en Pasen

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
Ouderavond Klas 6
Ouderavond Klas 5
Toneelstukje klas 1
Meivakantie
Verkeersexamen Klas 5
Kennismakingsavond
Nieuwe eerste klas
Verkeersexamen Klas 5
Ouderavond Klas 3
Ouderavond Voorjaarsklas 1
Ouderavond klas 1

Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

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

2/5 t/m 13/5
praktijk
20:00 uur
praktijk
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
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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
Maandag 11 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

Avond4daagse
Avond4daagse
Voorbereiding jaarfeest
Pinksteren en Sint Jan
Avond4daagse
Avond4daagse
Toetsweek
Algemene ouderavond
Geen school
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag
Pinksterfeest
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 klas 1
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

Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

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