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Mededelingen van het bestuur

De laatste schoolweek van het jaar
Het is een enorm drukke tijd voor iedereen. Er wordt hard
gewerkt. Het bestuur is enorm dankbaar voor de
inspanningen die alle betrokkenen weer leveren:
schoolleiding, team, ouders en iedereen die bijdraagt aan
de school. Geweldig! Dank!
Binnenkort ontvangen jullie een uitgebreide toelichting over
de financiële situatie van de school, het verwachte
exploitatietekort van het kalenderjaar 2010, en een uitleg
over de gevolgen van een mogelijke verhoging van de
ouderbijdrage volgend schooljaar.
Wij wensen jullie nog een fijne laatste schoolweek van dit
jaar en een gezellig kerstfeest toe.
Ellen Hemerik
Secretaris
Bestuur Vrije School Michaël
bestuur@vrijeschoolmichael.nl

Mededelingen vanuit de schoolleiding
Deze week geen mededelingen

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

uitgerookt met wierook of brandende jeneverbestakken, om
de boerderij te zuiveren van ‘kwade krachten’ die zich daar
hadden verzameld in het afgelopen jaar. Ook werd veel
betekenis toegekend aan bijzondere dromen en
ontmoetingen in deze periode. Zij zouden iets kunnen
zeggen over wat ons in het nieuwe jaar te wachten stond.
Ook nu kunnen we de dertien heilige nachten zien als een
periode van rust en bezinning, om terug te kijken op het
jaar dat achter ons ligt en de innerlijke kracht te
verzamelen om optimistisch aan een nieuw jaar te beginnen.
Tegenwoordig is het vaak de gewoonte dit te beperken tot
oudejaarsavond, wanneer we goede voornemens maken,
toosten op een voorspoedig Nieuwjaar en het oude jaar
‘wegknallen’ met vuurwerk. Maar waarom niet wat langer
stilstaan bij deze overgang van oud naar nieuw?
Driekoningen
Het verhaal van de wijzen uit het oosten, ofwel drie
koningen, is afkomstig uit het evangelie van Mattheus. Drie
koningen zien een bijzondere ster: de aankondiging van de
geboorte van een nieuwe koning. Ze gaan de ster achterna
en nemen ook een cadeau mee voor Jezus: Melchior schenkt
het goud dat symbool is voor wijsheid, Balthasar schenkt
wierook, symbool voor het gebed en Caspar schenkt mirre,
symbool voor onsterfelijkheid. Er zijn nog meer
betekenissen voor deze drie gaven. De dag van
Driekoningen, 6 Januari, is ook de dag dat Johannes de
Doper dertig jaar later Jezus doopte. De neerdalende duif
is het beeld dat gebruikt wordt voor deze gebeurtenis. In
Oost Europa is 6 januari de datum voor het kerstfeest.
Namens het team een fijne kersttijd gewenst,
Juf Eveline

Kerstmis
De tijd voor Kerstmis is een louteringstijd, daarna kunnen
we de geboorte van het kerstkind op aarde ervaren. Dit
wordt naar oud gebruik gevierd in de nacht van 24 op 25
december: Stille Nacht. Kerstmis is het verhaal zoals dat
verteld wordt in het evangelie van Lucas.
Dertien heilige nachten
In de kerstnacht van 24 op 25 december beginnen de
dertien heilige nachten. Ze verbinden het oude jaar met
het nieuwe en het kerstfeest met het feest van
Driekoningen. Traditioneel werd aan deze heilige nachten
een bijzondere betekenis toegekend. Eeuwenlang werden in
de boerenhuizen in de Alpen de stallen en schuren

Bankje gezocht?
Wie heeft er een smal bankje, bijvoorbeeld een tuinbankje,
dat we tijdelijk op school kunnen gebruiken om een
zitplekje te creëren op de eerste verdieping voor de
klapdeuren?
Mail naar barbara@vrijeschoolmichael.nl
Barbara Wilkes
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Van de overkant…
Weer een aantal foto’s deze week. Het lijkt allemaal rustig
aan te gaan maar de progressie is iedere week duidelijk
zichtbaar:
26/11:

Het portaal van de school in ruwbouw klaar
06/12:

Het kanaaldak… vanaf de steiger, mooie ritmiek ☺

Overstek basisconstructie

Opzichter Thijmen op de steiger met de stenen en rechts
het trappenhuis met het houtskelet voor de ramen bijna
klaar

Bouwvakker Wietse voor de stenen… ze staan te wachten
op temperaturen boven nul.
Eddy de Boer

Zicht van boven op een deelgemetselde muur. Duidelijk
zichtbaar zijn van achter naar voor:
• Gasbeton blokken binnenmuur met ijzeren staven
• Isolatie Isover glaswol op de ijzeren pinnen geprikt
• Dan een kleine luchtspleet naar de
• Buitenmuur
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Cursus Concentratie-oefeningen

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.

CJG

voor vragen over opgroeien en opvoeden

Iedere ouder heeft weleens kleine of grote vragen over
opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over slapen, voeding,
school, pesten , alcohol, drugs, seksualiteit of andere
thema’s. Soms is informatie of ondersteuning dan welkom.
Het centrum voor jeugd en gezin (CJG) is dè plek waar u
terecht kunt met uw vragen over uw kind. In het CJG is
veel informatiemateriaal aanwezig dat u kan inzien of mee
kan nemen. Ook houdt het CJG opvoedspreekuren en
organiseert het cursussen en trainingen.
Tijdens de inloopochtenden is er altijd een consulente
aanwezig om u te woord te staan. Veel van uw vragen zal zij
kunnen beantwoorden en als zij u niet zelf kan helpen, dan
zoekt zij samen met u naar een oplossing. Het CJG kan een
beroep doen op lokale en regionale deskundigen. De hulp van
het CJG is gratis en u heeft geen verwijzing nodig.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over het
CJG, bezoek dan onze website www.cjgnaarden-bussum.nl.
U kunt natuurlijk ook bellen of langskomen. Wij zijn elke
werkdag geopend van 10 uur tot 13 uur. Ons adres is:
Landstraat 80
1401 ES Bussum
Tel: 035 692 85 88
info@cjgnaarden-bussum.nl

(Op veler verzoek start weer een cursus)
* Heb je last van je eigen gedrag? (Je doet dingen waar je
later weer spijt van hebt.)
* Of stoort het gedrag van anderen jou? (Je kunt er
gewoon niet meer tegen.)
* Vergeet je wel eens dingen?
* Of doe je allerlei dingen door elkaar als je bezig bent?
* Kun je je moeilijk concentreren?
* Of wil je jezelf eindelijk eens wat beter leren kennen,

dan is deze cursus misschien wel iets voor jou
Drie Concentratieoefeningen in 3 blokken als basis voor het
leven.
+ Je werkt aan bewustwording en zelfontwikkeling.
+ Je kunt alleen in je eigen ziel de middelen vinden om
krachten te ontwikkelen, die jou tot bewustere
wilsbesluiten in staat stellen. Dit bereik je door elke dag
een korte tijd vrij te maken (5 minuten), waarin je dit
oefent.
+ Het in praktijk brengen van deze oefeningen leert je:
zelfkennis, het brengt jouw ziel in evenwicht, het geeft je
gemoedsrust en het verhoogt jouw vitaliteit. Je merkt dat
je steeds bewuster gaat leven en handelen; en je voelt je
meer in het hier en nu staan.
+ Na het eerste blok kun je besluiten te stoppen of verder
te gaan.
Deze cursus bestaat dus uit 3 blokken van 6 bijeenkomsten,
daarin zullen de volgende concentratieoefeningen
behandeld en geoefend worden:
1) Je leert controle over je gedachten
- de waarnemings- en denkoefeningen
2) Je ontplooit initiatieven tot vrij handelen
- de wils-oefeningen
3) Je gaat je emoties leren beheersen
- de gevoels-oefeningen
Iedereen die deze persoonlijke oefenweg wil aangaan, is van
harte welkom.
De eerste zes cursusavonden zijn gepland op
donderdagavonden om de 14 dagen en wel op de volgende
data: 3 en 17 febr. / 3 en 17 en 31 maart / 14 april.
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Voorlopig: Tijdelijk gebouw Vrije School Michael,
Mich. de Ruyterlaan 24 A Bussum
Kosten:
€ 70,Voor info en inschrijving: Job de Raadt (035 - 52 56 308)
per e-mail: deraadt.prior@kpnplanet.nl.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
December 2010
Zaterdag 11 december

Activiteit

Opmerking

kerstspel voor de kleuters
en peuters

15:00 uur; Klas juffie Edith
16:00 uur, Klas juffie Irma
17:00 uur, Klas juffie Marit
Kerk van de Christengemeenschap in Bussum

Maandag 13 december
Dinsdag 14 december
Vrijdag 17 december
Vrijdag 17 december
Vrijdag 17 december

3e Advent
Ouderavond kleuterklas
Kerstviering klas 1 t/m 6

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
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

Afscheid kleuters die naar
de januari klas gaan
Kerstspel 1e voorstelling
Kerstspel 2e voorstelling
Kerstvakantie

Juffie Edith
8:35 uur; Klas 1 t/m 6, grote zaal, alle ouders welkom
12:00 uur de hele school (kleuters en onderbouw) uit
11:00 uur; Welkom de ouders van deze kleuters en alle ouders die
kunnen
17:30 uur; Elckertheater, klas 1 t/m 3, ouders welkom
20:00 uur; Elckertheater, Klas 4 t/m 6, ouders en
belangstellenden welkom
18/12 – 2/1

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

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;

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

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 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
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;
17:00 tot 20:00 uur;
17:00 tot 20:00 uur;
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
17:00 tot 20:00 uur;
17:00 tot 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 tot 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 tot 10:00 uur;
Getuigschriften Klas 1 t/m 5

25/7 – 5/9
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