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Mededelingen vanuit de school
Mededelingen van het bestuur
Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen week heeft u uitgebreide informatie over de
financiële stand van zaken van onze school ontvangen om
inzicht te geven voor welke keuzes schoolleiding en bestuur
staan en hoe u als ouder een bijdrage kunt leveren om de
kwaliteit van ons onderwijs voor onze kinderen veilig te
stellen.
De eerste brief betreft een oproep n.a.v. het
exploitatietekort van 2010. (Referentie:
exploitatietekort2010)
Om te weten waar we financieel gezien vanuit kunnen gaan
en de juiste beslissingen te kunnen nemen, ontvangen wij
graag van u het antwoordformulier voor eind februari, ook
als uw antwoord ‘nee’ is?
Zo kan het bestuur de wens van de oudergemeenschap het
beste laten meewegen.
We beantwoorden graag alle vragen die u heeft over de
informatie in de brieven en de bijgaande begrotingen. U
kunt deze vragen of uw suggesties mailen naar de
secretaris van het bestuur,
secretaris@vrijeschoolmichael.nl.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Onderwijskundig rapport
Zoals gebruikelijk ontvangt u het onderwijskundig rapport
over de vorderingen van uw kind over de post (onderbouw
klas 2 t/m 5). Dit jaar gebruiken we het model dat
voorheen gebruikt is met enkele aanpassingen.
De oudergesprekken (klas 1-5) die in de week van 7 maart
plaatsvinden hebben als onderwerp het onderwijskundig
rapport. Door middel van een intekenlijst die na de vakantie
bij de klas hangt, kunt u hierop intekenen.
Ik wens u een fijne krokusvakantie,
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

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

Carnaval op school
In het zuiden van het land is de aftrap voor het
carnavalsfeest alweer gegeven. We willen dit jaar een
gezellig feest organiseren, met veel vaste onderdelen, zoals
het feestelijke zaalgebeuren met knikkerpottrofee,
restaurant, theater en circus, maar ook ruimte voor eigen
invullingen. We houden het feest dit jaar op donderdag 3
maart en het is een ‘normale’ schooldag (dus niet eerder
uit!)
’s Ochtends zal het knikkerpotdweilorkest op het plein de
sfeer er alvast lekker in brengen. Alle kinderen komen
verkleed naar school. Op het plein worden dan onze reeds
bekende carnavalsliedjes gespeeld en gezongen: ‘Juf wat
bel je toch weer vroeg!’ en ‘Ja, we zijn hier allen samen…en
we vieren Carnaval.’ Daarna gaan de kinderen met de
leerkrachten naar de klas en om 9 uur zal het
zaalprogramma voor de onderbouw beginnen. Na het
zaalprogramma gaan alle klassen om beurten naar het
restaurant dat door de vijfde klas wordt verzorgd en naar
het theater in de zesde klas (wel gewoon eten en drinken
meenemen). Elke klas heeft zijn eigen programma verder
deze dag.
Dit jaar kan de Knikkerpottrofee weer gewonnen worden.
De opdracht dit jaar is heel breed: Wie wordt/worden het
Knikkerpottalent van 2011?!
Dit kan een hele klas zijn die iets opvoert; dans, liedje,
sketch… maar ook een groepje kinderen of een enkel kind,
dat bijvoorbeeld goed kan buikspreken… om maar wat geks
te noemen. In de klas wordt afgesproken wat er
uiteindelijk wordt gedaan.

Verkleedthema’s:
Kleuterklassen: Moeder Aarde (bloemen/ wortelkindjes,
diertjes, dwergjes .)
1ste klas: sprookjes (geen cowboys en Indianen!)
2de klas: fabels (dieren), heiligenlegendes
3de klas: circus
4de klas: goden uit de Edda /vikingen
5de klas: restaurant, koks, obers, muzikanten etc.
6de klas: gekke hoeden
Bij dit feest geldt ook: Vele handen maken licht werk.
We hebben nog mensen nodig die woensdag na schooltijd de
gangen en de hal willen versieren en donderdagochtend voor
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schooltijd het plein (hek, boom, voordeur) en de zaal willen
versieren. Wie wil helpen kan zich aanmelden bij juf
Daphne: daphne.bont@hotmail.com
Knikkerpot ALAAF.
Namens het team, juf Jacqueline (klas 5) en juf Daphne
(januariklas)

Carnaval
Carnaval is in voorchristelijke tijden in het Oude Oosten
ontstaan.
Oorspronkelijk was carnaval het feest van de landbouwers
ter viering van de komst van het voorjaar, van de
terugkerende scheppingskracht van de zon, van het licht en
van de herwonnen vruchtbaarheid. In oude tijden tot in de
Middeleeuwen leefde de mens nog in samenhang met de
omringende natuur. De natuur legde de wetmatigheden van
het jaarritme aan de mens op en feesten waren
noodzakelijk om deze wetmatigheden zichtbaar en
hanteerbaar te maken. Allerlei rituelen waren nodig om de
geesten te bezweren of via offers gunstig te stemmen ten
behoeven van een goede oogst, veel vruchtbaarheid etc.
Kerstmis is in het jaar geplaatst op het moment dat het
licht de duisternis overwint, net voorbij de langste nacht en
we zien dat Carnaval in de tijd van het jaar geplaatst is
wanneer de eerste tekenen zichtbaar worden van de
wederopleving van de natuur.
Carnaval heeft een uitbundig karakter, mensen verkleden
zich waardoor alle rangen en standen verdwijnen en men
wordt tegelijkertijd iemand anders of degene die men
eigenlijk wil zijn. Alle remmen gaan los en grenzen worden
verkend.
Tijdens dit feest krijgen we de gelegenheid om in een
vermomming of met een masker op datgene dat we in
onszelf als onevenwichtig ervaren, uit te beelden. Vaak zijn
dat gevoelens als angst, ontevredenheid, jaloezie en
hebzucht. Deze maskerades geven de mogelijkheid om een
deel van onze emoties beter te leren kennen. Met het
inzicht dat we hierbij krijgen, bereiden we ons bewustzijn
uit en zijn we in staat om onszelf en de ander beter te
begrijpen.

Mogen we jullie medewerking vragen bij het
pleingebruik na schooltijd?
Het voorjaar komt er aan en het is weer heerlijk buiten
zijn. Dat betekent dat er meer ouders en kinderen na kwart
over één op het plein wachten tot broertjes en zusjes om
half drie uit zijn. Ook spelen er meer kinderen na schooltijd
buiten, op het moment dat ouders nog even bezig zijn in de
klassen of een gesprekje hebben met de leraar.
Na schooltijd spelen op het plein ook kinderen onder
verantwoordelijkheid en toezicht van de BSO. Het is voor
de leidsters van de BSO niet mogelijk om kinderen die niet
bij de BSO zijn ook in de gaten te houden, te verzorgen of
aandacht te geven, terwijl dit in de praktijk wel nodig blijkt
te zijn. Alle kinderen op het plein spelen immers met elkaar;
er zijn onenigheidjes in het spel, er valt wel eens iemand.
De groep wordt dan geregeld te groot om toezicht te
kunnen houden. Leidsters kunnen bijvoorbeeld ook niet
zomaar even het gebouw in lopen om een ouder van een kind
dat niet bij de BSO is te zoeken of op te halen, omdat ze
niet bij de groep weg kunnen.
We willen daarom graag jullie medewerking vragen om de
situatie voor ons overzichtelijk te houden, zodat wij ons
werk op een goede manier kunnen doen. Dat kan door het
plein zo veel mogelijk voor de BSO beschikbaar te laten na
schooltijd, door zelf toezicht te houden op je eigen
kinderen of bijvoorbeeld door het toegangshek van het
schoolplein na schooltijd gesloten te houden zodat BSOkinderen niet van het plein kunnen gaan.
We hebben nog een paar maandjes te gaan op deze
tijdelijke locatie; straks op het nieuwe schoolplein zal er
een duidelijker gescheiden gebied zijn voor de kinderen van
de BSO. Het zou heel fijn zijn als alle ouders hieraan een
bijdrage willen leveren. We danken iedereen hiervoor bij
voorbaat.
Zijn er vragen? Laat het ons weten! michael@skbnm.nl
Namens de leidsters van BSO Michaël,
Hanke Leerink

Fijn carnavalsfeest!
Juf Eveline
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Van de overkant…
Foto’s van 17/2. Ik heb na werktijd een rondje om de school
gelopen en zal de grootste wetenswaardigheden even
melden:

Foto 4: Moeilijk te zien, maar deze muur is geheel gevoegd,
de afwerking van de overstek wordt nu gedaan.

Foto 1: het dak van de nieuwbouw is dicht… de dakdekker
had nog wel wat klusjes maar het grootste deel van het
werk is klaar.

Foto 5: Ook deze muur is geheel gevoegd (aan de Cornelia
de Langelaan)

Foto 2: het laatste stuk metselwerk wordt nu afgemaakt.

Foto 6: Afgelopen dagen is het glas gebracht, dit is
ongeveer de helft van de levering. Of dit alles is? Er zitten
nogal wat ruitjes in het pand ☺
Eddy de Boer

Foto 3: extra zeilen over de dakrand. Tegen de regen neem
ik aan?
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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.

Lezing Jan Alfrink in De Bilt

Lezing Jan Alfrink in De Bilt:
ouderschap’

‘Goed-genoeg-

Op dinsdag 8 maart houdt Jan Alfrink op de Rudolf
Steinerschool in De Bilt een lezing over ‘Goed-genoegouderschap’. Kinderen hebben aandacht nodig van hun
ouders, dat staat vast. En als ouder wil je het natuurlijk
graag goed doen. Maar je kunt het ook té goed doen.
Wanneer je als kind te veel aandacht of lofprijzingen
krijgt, of als ouders overbezorgd zijn, te kritisch of te
ambitieus, kan dit bij een kind tot ongewenste reacties en
uiteenlopende problemen leiden.
Een mooi beeld van ouderschap werd geschetst door de
Deense gezinstherapeut Juul: ‘Kinderen hebben er
behoefte aan dat hun ouders een soort vuurtoren zijn die
regelmatige en heldere signalen uitzendt, zodat de kinderen
zelf kunnen leren navigeren op de zee van het bestaan’. In
de opvoeding is het de kunst het juiste midden te vinden.
Niet te veel en niet te weinig, maar precies genoeg: goedgenoeg-ouderschap.
* dinsdag 8 maart 2011
* 20.00 – 22.00 uur, vanaf 19.45 uur staan de koffie en
thee klaar
* Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, 3731 AL De Bilt
* Toegang €8,* meer informatie:
Threse van Deijnen, (030) 271 96 41 of threse@tiscali.nl
Werkgroep scholing, Rudolf Steinerschool De Bilt
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Maart 2011
Donderdag 3 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

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

Activiteit

Opmerking

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

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;

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

2/5 t/m 13/5
Praktijk
20:00 uur;
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

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

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

Hemelvaart
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
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

Pagina 6 van 6

