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Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week.

Mededelingen vanuit de school

Advent en kerst
Op de maandagen 29 november, 6 december en 13
december vieren we advent met klas 1 t/m 6 van 8.35 tot
9.05 uur in de gymnastiekzaal.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Onze
vraag daarbij is of u uw mobiele telefoon uit wilt zetten.
Voor de concentratie van de kinderen tijdens het zingen en
het verhaal is het fijn als u niet later binnenkomt of eerder
vertrekt.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Lier uit de kleuterklas van Juffie Marit
verdwenen!
Vorige week vrijdag middag is mijn lier uit mijn klas
verdwenen! Ik greep maandag mis en kon wel huilen!
Ik speel hier dagelijks op voor de kleuters, een dierbaar,
onmisbaar en kostbaar instrument.
Wie heeft iets gezien, gehoord hierover? De lier zat in
een houten draagkist en staat al jaren naast mijn stoel in
de klas.....
Marit.

Sinterklaas
Al ver voordat er sprake was van een Sinterklaasfeest,
zelfs lang voor de kerstening, kende men de zegen
brengende schimmelruiter, die rondging in de
midwintertijd. Dat was Odin of Wodan, de oppergod van de
Germaanse stammen.
Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen, dat zijn wieg in
klein Azië stond en dat hij in 340 als bisschop Myra is
overleden. In de verschillende legendes, die er over
Sinterklaas bestaan, komt wel steeds terug, dat hij de
mens redt uit de macht van het kwaad en hem de weg wijst
naar God. Vandaar dat deze Heilige op zijn plaats is in de

Advent, de voorbereidingsperiode op Kerstmis. Deze weg
terug naar God kun je zien als een loutering, van het weren
van het kwaad uit je innerlijk. Dit is terug te vinden in
surprises en gedichten. Plagerig, een beetje spottend
maken anderen ons op onze onhebbelijkheden attent.
Sinterklaas brengt geschenken, rijdend over daken en wij
leggen voedsel klaar voor het paard, zodat dat stil blijft
staan. De geschenken komen van boven: de schoorsteen
vormt de verbinding tussen hemel en aarde. Misschien
herinneren de chocolade - en banketletters ons wel aan de
runentekens en herinnert het strooien van pepernoten ons
aan het zaaigoed, dat Odin moest zegenen. In andere
landen bestaan er gelijksoortige feesten van dezelfde
oorsprong.
In België bestaat dezelfde Sinterklaas, maar hij rijdt op
een ezel. In sommige delen van Italië brengt Sinte Lucia
rijdend op een ezel op 8 december geschenken rond.
In Zweden deelt Lucia van Bortsholm in de vroege ochtend
van 13 december saffraanbrood uit. In Engeland verschijnt
Sinterklaas op Kerstavond als Father Christmas. In
Frankrijk en Duitsland brengt het kerstkind zelf in de
kerstnacht de geschenken mee. In Rusland komt op 6
januari Baboesjka (grootmoedertje) langs. Ze is op weg
naar het kerstkind en brengt dan elk kind een geschenkje.
In Italië komt op 6 januari de heks Befania met geschenken
en in Spanje leggen de Driekoningen zelf de geschenken
neer.
Namens het team een gezellig avondje gewenst,
Juf Eveline

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

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 woensdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard
Pagina 1 van 6

Mededelingen vanuit de Medenzeggenschapsraad

Het kanaaldak is klaar. Voorbereidingen voor de verdere
afwerking worden getroffen.

Beste ouders van de Vrije school Michael,
Op 11 november jl. heeft het bestuur de
Medezeggenschapsraad (MR) op de hoogte gebracht van
het voornemen de systematiek van de ouderbijdrage te
willen veranderen, overeenkomstig de ook aan de ouders
verzonden brief van die datum. Op grond van de wet moet
de MR haar zogenaamd instemmingsrecht uitoefenen
voordat dit besluit door het bestuur kan worden genomen.
Daarom vragen we in dit verband: mocht iemand naast
hetgeen op de laatste ouderavond aan de orde is gesteld
nog een standpunt of een reactie willen geven, dan
verzoeken wij deze naar te sturen
naar f.sandbergen@planet.nl.

Boven hangen nu ook de meeste kozijnen en het metselen op
hoogte is begonnen.

Wij begrijpen dat één of meerdere ouders -uit
verontwaardiging - instanties buiten de school hebben
aangeschreven en om een reactie hebben gevraagd. In het
belang van de school verzoeken wij die ouders die hun
standpunt en/of verontwaardiging kenbaar willen maken,
dat te doen bij de MR, het bestuur of Frank de Kiefte. Op
deze manier kunnen we dit onderwerp in eerste instantie
binnen de school bediscussiëren. Zo verkleinen we het risico
van schade aan de school door ongewenste negatieve
publiciteit.
Wij verwachten als MR binnenkort ook een adviesaanvraag
te ontvangen over de concept begroting. Mochten ouders in
aanvulling op hetgeen tijdens de laatste ouderavond naar
voren is gebracht, opmerkingen of vragen hebben, dan
horen wij dat graag.

Het stellen van de ‘voordeur’. Mooie hardhouten kozijnen
met DTS vloerdelen (sterk!)

Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad
Marit Brand, Suze Bakker, Reggie Scherpenhuijsen Rom en
Frans Sandbergen

Van de overkant…
Weer een stel foto’s van afgelopen maandag: 22/11

De eerste luchtbehandelingspijpen zijn opgehangen. Het
betere lego-werk
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mag worden. Het gaat om een poppenhuis en een
hobbelpaard. Omdat niet iedereen tijdens de herfstmarkt
aanwezig kon zijn, en dit super mooie speelgoed is blijven
staan, geven we jullie nu de kans om alsnog je slag te slaan.
Houd dus de schoolbel goed in de gaten, want volgende
week gaat de veiling in. Wordt vervolgd dus…..
Freya Martin en Sanna van Tets-Jonkhart

Cursus Kinderbesprekingen met ouders

Een kozijn van binnen uit… Steentjes in overvloed…
Eddy de Boer

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.

Herfstmarkt afterveiling
Beste ouders,
Vorige week vond de herfstmarkt plaats. Een kleine
uitvoering dit keer, maar wel heel gezellig. Wat fijn dat we
in de school terecht konden, en zelfs de lokalen van juf
Suze en juf Jacqueline mochten gebruiken!
Wij organiseerden de tweedehands kraam voor kleding en
speelgoed. Dat was een primeur dit jaar. Vanwege de korte
voorbereidingstijd was het een experiment: zou er
voldoende animo zijn? We kunnen daarop volmondig
antwoorden met een “ja”! En dat doet ons deugd. Een groep
enthousiaste verkopers had zich gemeld met prachtige
bruikbare kleding van maatje baby tot puber, en ontzettend
leuk speelgoed. Er zijn ondanks het tijdstip en het feit dat
er weinig reclame voor de markt gemaakt kon worden heel
wat mensen blij gemaakt met een goede deal. De opbrengst
voor de school is: 65 euro en een beetje. Elk kapitaal begint
met kleine stapjes!

De Vrije School in De Bilt organiseert een cursus
kinderbesprekingen voor ouders. Een kinderbespreking is
een nieuwe en praktische methode om naar kinderen te
kijken. Ieder kind wil een positieve inzet leveren. Kan het
dat niet, dan zal het zich storend opstellen of
terugtrekken. De kunst van een kinderbespreking is te
achterhalen, wat er achter het uiterlijke gedrag van een
kind zit, zonder daarbij in negatieve oordelen terecht te
komen. Daardoor leer je een kind beter kennen en aan te
sluiten bij wat het ten diepste wil. Per avond werken we
vanuit één of twee kinderen, die worden ingebracht door de
deelnemers. We kijken, bewegen, herkennen en verkrijgen
nieuwe inzichten in kinderen tegen de achtergrond van de
antroposofische menskunde.
Anne Machiel was vele jaren leerkracht en later
schoolleider op een Vrije School. Sinds 2007 is hij
zelfstandig ondernemer en geeft hij trainingen, coacht hij
individuen en teams en adviseert hij over allerhande
onderwijsvraagstukken. Zie voor meer informatie
ww.annemachielopenvizier.nl.
* woensdag 19 januari, 2 en 16 februari, 2 maart 2011
* 20.00 - 21.45 uur
* Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, De Bilt
* kosten €50,- voor vier bijeenkomsten
* meer informatie: Miriam Erlings-van Deurse,
(030) 252 37 88
* opgeven - uiterlijk 15 december - via
werkgroepscholing@gmail.com .
Werkgroep scholing Vrije School De Bilt

Wij gaan ons buigen over het invullen van een voortzetting
van deze tweedehands kraam, en ondertussen kunnen júllie
het bedrag van 65 euro nog verhogen. Hoe? Door vanaf
volgende week mee te doen aan de veiling! Want twee
ouders doneerden een paar prachtige houten speeltuigen
waarvan de opbrengst volledig aan de school geschonken
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2010
Maandag 29 november
December 2010
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december
Dinsdag 7 december
Woensdag 8 december
Zaterdag 11 december

Maandag 13 december
Dinsdag 14 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17 december
Vrijdag 17 december
Vrijdag 17 december
Maandag 20 december
Januari 2011
Maandag 3 januari
Dinsdag 4 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

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

Activiteit

Opmerking

1e Advent
Sint Nicolaasfeest
2e Advent
Informatiemiddag
Ouderavond kleuterklassen
Schoolreis oudste kleuters
kerstspel voor de kleuters
en peuters

3e Advent
Ouderavond kleuterklas
Kerstviering klas 1 – 6
Kerstspel onderbouw
Afscheid kleuters die naar
de januari klas gaan
Kerstviering kleuters
Kerstvakantie
Geen school
Overdracht naar 1e klas
Informatiemiddag
Ouderavond Klas 2
Ouderavond Klas 3
Toetsweek
Ouderavond klas 5
Ouderavond Klas 6
Ouderavond
Voorjaarsklas 1
Ouderavond Klas 4
Toetsweek
Informatiemiddag
Ouderavond klas 1
Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Voorbereiding jaarfeest
Carnaval
Ouderavond OCR
Tussenrapport
Toneelstuk klas 2

gewone schooltijden
14:00 tot 15:00 uur;, voor nieuwe ouders/belangstellenden
Juffies Marit en Irma 20:00 uur;
Andere kleuters vrij!
15:00 uur; Klas juffie Edithe
16:00 uur; Klas juffie Irma
17:00 uur; Klas juffie Marit
Kerk van de Christengemeenschap in Bussum
Juffie Edith
gewone schooltijden
10:00 en 13:00 uur;
11:00 uur; Welkom de ouders van deze kleuters en alle
ouders die kunnen
kleuters om 12:00 uur; uit
18/12 – 2/1
studiedag team
Alle andere kleuters vrij!
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;
24/1 – 28/1
14:00 tot 15:00 uur;, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur;
10:00 tot 13:00 uur;
20:00 uur;, voor kleuterouders
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
20:00 uur;, ouders van alle klassen welkom, in het bijzonder zijn
de klassenouders uitgenodigd
ochtend

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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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
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei

Woensdag 25 mei
Donderdag 26 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

Geen school
Voorjaarsvakantie

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
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

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;

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
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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

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

17:00 tot 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 tot 10:00 uur;
Getuigschriften Klas 1 t/m 5

25/7 – 5/9
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