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Mededelingen van het bestuur
Bij deze schoolbel is een bijlage bijgevoegd over de
ouderbijdrage.

Mededelingen vanuit de schoolleiding
Geen mededelingen deze week.

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

Muziek in advent op beide locaties
Er kan tijdens de advent vanaf dinsdag 30 november `s
morgens vroeg op beide locaties door ouders en kinderen
stemmige muziek gemaakt worden. Je kunt je daarvoor
inschrijven op de intekenlijsten die vanaf 22-11 op de
locaties komen te hangen. Muziekstandaards zijn aanwezig.
Als je kind muziek wil maken begeleid je kind dan zo goed
mogelijk zelf hierin. ( klaarzetten muziekstandaard,
kaarsjes aansteken, ondersteunen etc) het is best
spannend.
Namens het team Karen Bosman

Wie komt binnenkort in de buurt van Den Helder?
In verband met het ophalen van schoolspullen zoek ik
iemand die binnen nu en twee weken in de buurt van Den
Helder komt en daar de betreffende spullen wil ophalen.
Dat zou ons verzendkosten schelen wat mooi uitkomt in het
kader van bezuinigingen, temeer daar het om een redelijk
gewicht gaat.
Mocht je willen helpen, dan kun je op school contact
opnemen met mij.
Jeanny van den Brand

Geen ouderkoor meer
Het ouderkoor is met Pasen gestopt. We bestonden zeker
15 jaar. Eerst o.l.v. Maria Kuypers en vanaf 2005 o.l.v. mij.
Ik vond het heerlijk om met ouders te zingen. Maar de
tijden zijn veranderd. Veel ouders werken nu of gebruiken
hun tijd voor andere leuke of nodige dingen. We bleven met

te weinig mensen over en besloten daarom te stoppen. We
hebben altijd met èrg veel plezier gezongen en ieder was
welkom, of je nu een hele mooie of wat minder geoefende
stem had. Het ging erom je verbonden te kunnen voelen wat
de kinderen zongen en kregen op dit gebied in de school en
je steentje bij te dragen als er muziek nodig was in de
school. We zongen het repertoire van de kinderen (vanaf
klas 5 ) en zongen ook repertoire dat veel op de
bovenbouwen van Vrije Scholen wordt gezongen. We
zongen regelmatig in de advent tijd in de hal. Ook zongen
we met de schoolvieringen mee. De ouders van het koor
hadden toen een fijne plek in de school. We zongen
misschien niet alle toontjes zo zuiver maar er was wel een
hele fijne verbinding met elkaar naar de kinderen en naar
de school.
Karen Bosman

Vacature Seizoener
Gezocht per direct:
Redacteur M/V
Voor de Bussum-redactie van de Seizoener, het tijdschrift
voor Vrije Scholen dat vier keer per jaar verschijnt.
Werkzaamheden in overleg. Denk hierbij aan schrijven van
artikelen, redigeren van kopij, eindredactionele
werkzaamheden, coördineren en plannen, beeldredactie.
Naast de gezellige redactievergaderingen zal de
tijdsbesteding twee dagen per kwartaal zijn.
Vragen of aanmelden?
Mail naar seizoener@vrijeschoolmichael.nl of
bel Andrea Hollebeek 06-50254743.

Van de overkant…
Geen foto’s deze week. Ondertussen is wel het kanaaldak
(de ijzeren dakbeplating) af voor zover ik kan zien, is men
begonnen met het inhangen van de kozijnen op de
bovenverdieping en staat de ISOVER al weer klaar voor de
isolatie van de bovenverdieping.
Het lijkt er op dat het metselen van de bovenbouw niet lang
meer op zich laat wachten.
Eddy de Boer
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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.

Ingezonden brief
Aan de ouders van de Vrije school Michael
Van ouder tot ouder
Advies bij perikelen rond de ouderbijdrage
Ouders kunnen nuttige inlichtingen verkrijgen bij 50tien, de
advies- en
informatiedienst voor ouders over onderwijs.
Bel (0800)5010, tweemaal toets 1 of stel uw vraag via
www.lobo-5010.nl.
Puntsgewijs kregen wij als antwoord:
- De school mag de vrijwillige ouderbijdrage niet verplicht
stellen.
- De school moet ouders in de gelegenheid stellen slechts
dat te betalen waarvoor zij willen betalen en,
- indien ouders niet kunnen betalen, een reductie- of
kwijtscheldingsregeling aanbieden.
Van belang is dat als ouders een overeenkomst hebben
getekend waarin zij een bedrag toezeggen, zij wel gehouden
zijn aan betaling van dit bedrag.
- Dit betekent dat als een toezegging wordt aangegaan met
het idee dat dit een verplichting is, deze niet geldt.
Ik voel mij als welwillende ouder enorm geschoffeerd door
de brief die ik begin deze week van het bestuur ontving waarin de voorlichting geen wettelijke grondslag had - en
ben tegelijk ernstig bezorgd om de verharding van het
sociaal klimaat die deze actie op deze school teweeg
kan brengen, waarin door dit bestuur wordt voorgegaan.
Zelf beraad ik mij op verdere stappen, maar hoop hiermee
andere ouders een hart onder de riem te steken tegen dit
intimiderend gedrag.
Wanda Wijnands
ouder

De droomweg van de dertien Heilige Nachten
De Bilt: cursus ‘De droomweg van de dertien Heilige
Nachten’
De Rudolf Steinerschool in De Bilt organiseert in
december/januari een cursus over dromen. Onze dromen
zijn een wereld op zich, soms sprookjesachtig, soms bizar,
maar altijd uniek. Ze bevatten herinneringen aan de
voorgaande dagen, maar ook buitenlichamelijke ervaringen,

belevingen van de geestelijke wereld en voorspellingen van
de toekomst. Verdiepen we ons liefdevol in deze nachtelijke
ervaringen dan ontdekken we dat achter de schijnbare
willekeur van onze dromen wetmatigheden schuil gaan. Deze
verschillen van onze aardse wetmatigheden, maar hebben
een eigen logica in zich die we kunnen leren begrijpen.
Daardoor opent zich de droomweg als route naar een dieper
begrip van onszelf en een wakker-slapende ontmoeting met
de geestelijke wereld. De periode van de dertien Heilige
Nachten tussen Kerstmis en Driekoningen is hiervoor van
oudsher een gunstige tijd. De poorten naar boven staan dan
extra wijd open.
Jonas van der Sloot en Steven Dijkstra begeleiden de
deelnemers in hun voorbereiding op de dertien Heilige
Nachten (twee bijeenkomsten) en in de duiding van de
resultaten na afloop van de periode (ook twee
bijeenkomsten). Met thematische inleidingen, gesprek,
oefeningen en tips, waarbij de eigen ervaringen van de
deelnemers centraal staan. De workshop is ook zeer
geschikt voor (nog) niet dromers!
* maandag 6 en 13 december 2010 en 10 en 24 januari 2011
* 20.00 - 21.45 uur
* Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, De Bilt
* kosten €30,- voor vier bijeenkomsten
* meer informatie en aanmelden: Jonas van der Sloot,
sjvandersloot@iaot.nl of (030) 259 91 86.
Werkgroep scholing Rudolf Steinerschool De Bilt

Opleiding voor gastouders in de Kinderopvang
Nieuw: Opleiding voor gastouders in de Kinderopvang:
Helpende Welzijn vanuit de antroposofie
Het Edith Maryon College heeft in samenwerking met
Gastouderbureau Drakepit een erkende opleiding voor
gastouders ontwikkeld vanuit een antroposofische
oriëntatie.
Sinds 2010 is het voor gastouders verplicht om een spw-2
(helpende welzijn) diploma te hebben, willen zij voor
vergoeding in aanmerking komen. In deze verplichting ligt
de kans het gastouderschap als beroep serieus te
nemen. Alle aspecten van het gastouderschap zoals
bedrijfsvoering, mensbeeld, pedagogische handvatten en
communicatie komen op inspirerende wijze aan bod.
alle (aankomende) gastouders, maar ook
(groot)ouders zijn van harte welkom.
Duur:
maatwerktraject van januari tot en met juni
2011.
Deelnemers: Minimaal 9.
Kosten:
het wettelijk verplicht schoolgeld, maximaal
€ 517,Locatie:
Edith Maryon College, Lenteleven,
Utrechtseweg 62 te Zeist.
www.maryoncollege.nl info@maryoncollege.nl
Tel:
030 69 45 540
Doelgroep:
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2010
Vrijdag 19 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
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

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

Activiteit

Opmerking

Herfstmarktje
10 min. Gesprekken
10 min. Gesprekken
1e Advent

13:15 – 16:00 uur MdR
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs

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
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

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

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

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

Tussenrapport
Toneelstuk klas 2
Geen school
Voorjaarsvakantie

ochtend
studiedag team
21/2 – 25/2

Carnavalsfeest
Informatiemiddag

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

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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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
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

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

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

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

Meivakantie
Verkeersexamen Klas 5
Kennismakingsavond
Nieuwe eerste klas
Verkeersexamen Klas 5
Ouderavond Klas 3
Ouderavond Voorjaarsklas 1
Ouderavond klas 1
Avond4daagse
Avond4daagse
Voorbereiding jaarfeest
Pinksteren en Sint Jan
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

praktijk
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

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
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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

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

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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