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Mededelingen van het bestuur

* * Vacature * *
Secretariëel medewerk(st)er/ambtelijk secretaris
Het bestuur van de Vrije School Michaël bestaat uit
mensen, die het vrijeschoolonderwijs een warm hart
toedragen. Zij hebben in ieder geval affiniteit met en
kennis van het vrijeschoolonderwijs en/of de antroposofie.
Daarnaast brengen zij professionele en/of
bestuurlijke ervaring in. Het bestuur is primair
voorwaardenscheppend en ondersteunend: de (materiële)
omstandigheden creëren zo dat het vrijeschoolonderwijs
kan plaatsvinden. Het bestuur is geen uitvoerend orgaan en
houdt zich inhoudelijk dan ook niet bezig met het
didactisch/pedagogisch beleid. Deze beleidsvoorbereiding
en –uitvoering ligt bij de schoolleider en het lerarenteam.
Op dit moment zoekt het bestuur dringend naar een
administratief talent; een secretariëel medewerker die
vanuit betrokkenheid wil ondersteunen bij de verdere
professionalisering, zonder daadwerkelijk
verantwoordelijkheid te dragen als bestuurslid.
Het gaat om uitvoering van de volgende 3 taken: agenda van
de maandelijkse bestuursvergaderingen opstellen,
vergaderingen notuleren, en archiveren, waaronder het
opzetten van een professioneel (evt. electronisch) archief
t.b.v. het bestuur.
Bel of e-mail voor een oriënterend gesprek met:
Ellen Hemerik, secretaris@vrijeschoolmichael.nl

Mededelingen van de schoolleiding
Algemene ouderavond 28 juni
Op 28 juni om 20:00 uur is er een algemene ouderavond. Op
het programma staan de volgende onderwerpen: jaarverslag
2010, schoolplan 2011-2015, vooruitblik komend schooljaar.
Voorafgaand aan de ouderavond ontvangen alle ouders per
post een brief over de formatie voor het nieuwe schooljaar.
Het jaarverslag 2010 en het schoolplan zijn ook vooraf te
lezen. Dat kan door een exemplaar mee te nemen vanaf de
kast bij ’t Winkeltje of door een pdf-bestand te
downloaden van de schoolwebsite:

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje:
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Sint Jan: Het is midzomer!
De zon heeft zijn hoogste punt bereikt, de zwaluwen
roepen, de sappen stromen, het Sint Janskruid bloeit, Sint
Jan is in aantocht. Op 24 juni, de naamdag van Johannes de
Doper, vieren we het Sint Jansfeest. Johannes de Doper
heeft Jezus van Nazareth gedoopt in de Jordaan. Hij was
de laatste profeet die voorbereidend heeft gewerkt voor
de komst van Christus. In het leven van Johannes was het
motief: "hij moet groeien, ik moet afnemen". Op 24 juni is
de zon net voorbij zijn hoogste punt en alweer aan het
afnemen (zomerzonnewende). Johannes vraagt ons alle
zomerse ervaringen in volste concentratie mee te nemen op
de weg naar binnen, de inkeer naar de midwintertijd.
Het gebruik om rond de zomerzonnewende vuur te maken,
dateert uit heidense tijden. Deze offervuren waren
bedoeld als reiniging; ze werden ontstoken om boze
machten van de aarde te verjagen. Voor de mensen uit
vroeger tijden gold, dat zij, buiten zichzelf geraakt door
de midzomerstemming, gemakkelijk in de macht konden
raken van de elementenwezens (elfen), die graag hun
plaagzieke spelletjes speelden met de mensen. Shakespeare
beschrijft zoiets in zijn Midsummernightsdream.
De mensen, die gevoelig waren voor het spel van de
elementenwezens, schreven aan de Sint Jansnacht
magische krachten toe. Ze meenden dat het een
geheimzinnige nacht vol toverij was. Aan bepaalde planten,
geplukt in de Sint Jansnacht, schreef men ook een
magische werking toe. Eén van die toverplanten is het Sint
Janskruid.
Namens het team een zonnig Sint Jansfeest gewenst,
Juf Eveline

________________________________________
Sint Jansfeest klas 1 t/m 6
Op vrijdag 24 juni 17:00 tot 20:00 uur vieren we het Sint
Jansfeest voor de kinderen en ouders van klas 1 tot en met
6. Dit jaar op een nieuwe locatie: Dagrecreatieterrein
Drakenstein in Lage Vuursche.

http://www.vrijeschoolmichael.nl/formulieren-en-bestanden
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Komende week ontvangen alle gezinsoudste kinderen van de
klassenleraar het informatieboekje, met daarin ook een
routebeschrijving.
Er zal op deze locatie geen toilet aanwezig zijn.
Graag ontvang ik nog bericht van de klassenouders die dit
nog niet hebben doorgegeven, wie wat doet uit het
activiteitenoverzichtje voor het feest.

Om deze kinderen een betere toekomst te bieden, zijn er
een aantal antroposofische projecten opgezet. De kinderen
leren een ambacht en er worden culturele activiteiten
aangeboden om zich positief te kunnen ontwikkelen. Je kunt
denken aan een crèche, een vrijeschool, een bakkerij en een
houtwerkplaats.

Jeanny van de Brand

Wij gaan in augustus samen met de Braziliaanse kinderen
muziek (dwarsfluit en gitaar) spelen en maken. Op 29 juni
13:15 uur komen wij op het schoolplein (locatie Michiel de
Ruijter) langs om onze kinderliedjes met jullie samen te
delen. Wij zamelen dan geld in voor de kinderen van de
Favela’s. Wij hopen jullie daar te ontmoeten.

________________________________________
School t-shirts graag retour
Beste ouders,
Tijdens de avondvierdaagse, het voetbaltoernooi en het
korfbaltoernooi zijn school t-shirts uitgedeeld.
Heeft iedereen zijn shirt weer ingeleverd bij Nelly?
Er staat in de hal een plastic bak waar de t-shirts in mogen.
Alvast bedankt voor het terugbrengen.
Sandra Westerveld

Muzikale groetjes juf Jeanine en Dennis!

________________________________________

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.

Te koop aangeboden
Te koop een grenen houten speelrek (playstand) met
opbergklep. In zeer goede staat.
Vraagprijs: € 70,Poppenhuis inclusief meubeltjes en bewoners voor € 15,
Jonet 035-6031199/ 06-44424143

Brasil!! Inzamelingsactie
Beste ouders, kinderen en leerkrachten,
Sinds een aantal jaar dromen Dennis en ik (juf) Jeanine, om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Dit jaar hebben we de
stoute schoenen aangetrokken en gaan op weg naar Brazilië.
In Sao Paulo leven veel kinderen in Favela’s. Dit zijn arme
wijken waar gezinnen in kleine houten huisjes wonen.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Juni 2011
Dinsdag 14 juni
Woensdag 15 juni
Maandag 20 juni
Dinsdag 21 juni
Vrijdag 24 juni

Activiteit

Opmerking

Klas 3
Verjaardagsuitje Klas 2
Ouderavond januariklas 1
Klas 3
Sint Jansfeest

Bewaarde land

Dinsdag 28 juni

Klas 3
Algemene ouderavond

Donderdag 30 juni
Juli 2011
Vrijdag 1 juli

Toneelstuk Klas 5

Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli
Woensdag 6 juli
Vrijdag 8 juli
Maandag 11 juli
Woensdag 13 juli

Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Maandag 18 juli
Dinsdag 19 juli

Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

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

Inloop 19:45 uur; start 20:00 uur;
Bewaarde land
17:00 tot 20:00 uur; voor de onderbouw klas 1 t/m 6
In de ochtend: feest voor de kleuters
Bewaarde land
20:00 uur; o.a. over jaarverslag 2010 en nieuwe schooljaar, de
locatie van deze ouderavond wordt komende week vastgesteld en
staat dan op 23 juni in de Schoolbel; als het haalbaar is met de
afbouwwerkzaamheden die momenteel in volle gang zijn,
misschien wel in de nieuwe zaal.
Ochtend

Kennismakingsochtend
nieuwe kleuters
Toneelstuk Klas 5
Informatiemiddag
Ouderavond kleuterklassen
Schoolreisje januariklas 1
Geen school
Schoolreisje klas 1
Schoolreisje oudste
kleuters die naar 1e klas
gaan
Musical Klas 6
Musical Klas 6
Getuigschriften klas 6
Afscheid Klas 6
Getuigschriften kleuters en
klas 1 t/m 5
Verhuisdag
Schoonmaak kleuterklassen
Verhuisdag
Schoonmaak kleuterklassen
Verhuisdag
Zomervakantie

kleuterklassen vrij
Ochtend
14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur;
studie en uitje team
alle andere kleuters vrij

8:45 tot 10:00 uur
Laatste schooldag kleuters
Laatste schooldag onderbouw
Kleuterklassen geen school
Geen school
Geen school
25/7 – 5/9
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