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Berichten van het bestuur
Deze week geen berichten.

Berichten van de schoolleiding
Kort verslag van de studiedag van 9 januari
Het lerarenteam is het nieuwe jaar begonnen met een
studiedag. In het eerste deel werd gewerkt aan de
leerlijnen. Eerst hebben we gekeken naar wat er in de
afgelopen tijd ontwikkeld is in de groepen die met een vak
bezig zijn.
In het 2e deel heeft Tonnie Brounts van Hogeschool Helicon
verteld over het onderzoek dat zij doet naar kunstzinnig
onderwijs. Dit ging met name over wat het van de leraar
vraagt om een kunstzinnig proces mogelijk te maken. Dit
betekent o.a. dat na de voorbereiding op een periode of op
een les de leraar ruimte maakt voor inbreng en activiteiten
van de kinderen. Vervolgens heeft Tonnie met ons euritmie
gedaan met het accent op de beleving van de
temperamenten. Dat is een onderwerp waar we sedert het
begin van het schooljaar mee bezig zijn. We hebben hierin
gekeken naar hoe het temperament zich in het lopen en
bewegen uitdrukt.
Het 3e deel van de dag werd gewijd aan hoe in iedere klas
didactisch gezien met de temperamenten gewerkt kan
worden. Het accent kwam hier te liggen op de keuzen die
kinderen kunnen maken waardoor het eigen temperament
nog meer zichtbaar wordt.
Het was kortom een zeer gevulde studiedag waar iedereen
een voldaan gevoel aan overhield.
Een nieuw jaar en een start
We zijn weer begonnen en dat betekent dat we aandacht
vragen voor het op tijd beginnen van de dag zodat we het
periodeonderwijs zoveel mogelijk kunnen benutten. Het
bovenstaande maakt hopelijk duidelijk hoe belangrijk dat is.
Ik dank u voor uw medewerking.
Frank de Kiefte.

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje:
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Het winkeltje is tijdelijk gevestigd in de zaal. Later dit
schooljaar zal het verhuizen naar de hal bij de BSOgroepsruimtes.

Het team van de Vrije School Michael wenst
iedereen een gelukkig en gezond 2012.
Aanstaande zondag 15 januari 19:00 uur
Het Drie Koningenspel
Zondag 15 jan om 19:00 uur in de zaal op school
spelen leden van de Christengemeenschap en ouders
van onze school het Drie Koningenspel. Alle ouders en
kinderen vanaf klas 4 (9 jaar) zijn van harte welkom.

Oudergeleding Medezeggenschapsraad
weer compleet
De oudergeleding van de MR is weer compleet. Eddy de
Boer (de vader van Thijmen uit klas 2 en Wietse uit de
kleuterklas van Irma) heeft daarin versterking gekregen
van Paul Terstegge (de vader van Zaia uit klas 2).
Zij zijn bereid de functie officieel met ingang van 1 januari
2012 voor twee jaar te bekleden.
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De Werkgroep De Verdieping organiseert
een mini cursus:
De Bronnen van de vrijeschool
Mini cursus: De bronnen van de vrijeschool
5 woensdagavonden van 20 tot 22 uur.
Vrije School Michaël te Bussum
8 feb - 22 feb - 7 maart - 21 maart - 4 april
In onze tijd zou geen vrijeschool kunnen bestaan
zonder de enorme inzet van talloze ouders. Inzet op
allerlei nivo's. Van besturen tot broodjes smeren.
Kortom de invloed van ouders op de toon en de koers
van de school is groot.
Om die koers goed te kunnen bepalen is het fijn en
belangrijk om kennis te hebben van de bronnen
waaruit het vrijeschool-onderwijs is gegroeid. Wat is
het wereld- en mensbeeld waaruit het is geboren?
In vijf avonden vertellen Jet Nijhuis en Job de Raadt
over deze bronnen en over hoe deze filosofie zich
toont in allerlei praktische zaken in de school. Van de
kleur op de muur tot aan de inhoud van de lessen. Er
is geen voorkennis vereist.
Zowel Jet Nijhuis als Job de Raadt waren in het
verleden docent en directeur van een vrije
basisschool. Momenteel begeleidt Jet docenten en
kinderen individueel, en geeft Job concentratie- en
meditatiecursussen.
De vijf woensdag-avonden duren van 20 tot 22 uur.
Data: 8 en 22 februari, 7 en 21 maart en de afsluiting
is op 4 april.
De kosten zijn 25 euro voor het geheel.
Reserveren is zeer gewenst en dat kan via een email
naar hape.smeele@mac.com
Van harte hopen we je te kunnen verwelkomen.
Namens de werkgroep De Verdieping,
Vrije School Michaël
Marijn Meijler & Hapé Smeele (035-6836398).
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Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording draagt,
maar waarin leraren, 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.

Wie gaat er mee in de krokusvakantie mee
op wintersportvakantie?
Heeft u interesse in een skivakantie in een prachtig
autovrij natuurreservaat?
Ik organiseer elk jaar in de krokusvakantie (24 febr 4 mrt) een wintersportreisje naar Tsjechië (in het
Reuzengebergte) voor ouders met kinderen.
De kosten voor busreis, overnachtingen, ontbijt en
diner (in eenvoudig hotel) zijn + € 350,- per persoon
voor 9 dagen.
Het hotel staat op steenworp afstand van de
kinderliftjes.
Aangezien er nog enkele plekken vrij zijn s.v.p. snel
reageren. Voor info en/of boeking kunt u bellen of
mailen naar Tineke Ormel-Eijben-Hulscher
(ik ben de oma van Tessel Eijben die na de
kerstvakantie naar de eerste klas is gegaan (en ook
meegaat op deze vakantie).
tel: 020-6767431 / mail: tienzelf@hotmail.com

Gastoudergezin Eikedop
Net verhuisd naar Bussum is er volop plaats voor
nieuwe kinderen. Er is voorlopig opvang mogelijk op
alle weekdagen behalve woensdag.
Eikedop is aangesloten bij gastouderbureau Drakepit
en biedt hele-dag-opvang aan kinderen van 0-4 jaar.
Bij Eikedop krijgen kinderen warme en vakkundige
zorg in een woonomgeving die met natuurlijke
materialen op spelen is ingericht. De voeding is waar
mogelijk biologisch. De kinderen worden betrokken
bij de bezigheden van het dagelijkse leven, waarbij
de seizoenen en terugkerende feesten met hun
rituelen een vaste plek innemen. Liefde, respect, zorg
en verwondering voor medemensen en natuur wil ik de
kinderen voorleven en meegeven.
Ben je nieuwsgierig en zoek je een plek voor je eigen
kind? Of ken je iemand voor wie Eikdop iets kan
betekenen? Kijk dan op http://www.eikedop.nl
of http://www.drakepit.nl

Je mag ook gelijk contact opnemen:
dgradenwitz@gmail.com, 061 356 61 05
Diana Laan - Gradenwitz

Start Vakopleiding Imago Coach
Start Vakopleiding Imago Coach
Imago vanuit een holistische visie met daarin de mens
centraal.

Heb je altijd al gedacht ‘ik wil iets met kleding en
mode’?
Ben je een mensen-mens die graag wat voor
anderen betekent?
Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je je eigen
tijd kunt indelen en waarin je je creativiteit kwijt
kunt?
Een opleiding tot Imago Coach geeft je al deze
mogelijkheden. Tijdens de opleiding wordt uitgebreid
aandacht besteed aan pasvorm, kleur, imago, visagie &
haarstyling, communicatie met de klant en aan jouw
persoonlijke stijl. Su Misura NL is een
opleidingsinstituut met ervaren trainers die hun
sporen in het imagovak ruim hebben verdiend.
Na het behalen van je diploma kun je je vak als Imago
Coach direct uitoefenen. Je hebt alle vaardigheden
geleerd en je hebt de tools om effectief met je
klanten te communiceren.
Je beschikt over een persoonlijk Imago Boek wat je
voor je klant Su Misura (op maat) maakt.
Je kleed je stijlvol en in lijn met wie je in essentie
bent.
Bij Su Misura NL kun je je verder specialiseren in
andere facetten van het imagovak zoals Personal
Shopper, Visagie en Imago Coach voor mannen.
Start opleiding: 27 januari (6 dagen en 4 avonden).
Lokatie: atelier Arts & Crafts Huizen NH.
Kijk voor meer informatie op www.sumisuranl.com of
spreek me aan op het schoolplein: Juliette Kouters
(moeder van Eviek, klas 3)
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Antiek kastje te koop
Open Middag De Beer Enzo

Leuk antiek grenen kastje te koop, wit geschilderd.
Afmeting: 86 breed-170 hoog-43 diep.
Doe een aardig bod...
Groet, Sanny (moeder Sterre, Nick en Soula)
0625026844 of sanny@sanchariyoga.nl

Vrijwilligerswerk tandartsen
in de Dominicaanse Republiek
BOCAS SANAS
Gebitsproblemen in ontwikkelingslanden zorgen voor
veel gezondheidsproblemen. Vooral kinderen
ondervinden de gevolgen.
Binnenkort, om precies te zijn 25 januari vertrekt de
papa van Rozemarijn (Frans, eerste klas) Sam (Irma,
kleuters) en Robin (Erica, Windekind) voor twee
weken vrijwilligerswerk naar de Dominicaanse
Republiek.
Samen met een team van andere (school)tandartsen
gaan ze daar kinderen helpen voor de stichting Bocas
Sanas (‘gezonde monden’).
Wil je doneren of gewoon meer informatie bezoek
dan de website: http://www.bocas-sanas.com
Je mag natuurlijk ook met je vragen naar ons toe
komen.
Groet, Remco en Renée van der Velden

Pagina 4 van 7

12 januari 2012

De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Januari 2012
Zondag 15 januari
Maandag 16 januari
Maandag 23 januari
Dinsdag 31 januari
Februari 2012
Donderdag 2 februari
Woensdag 8 februari
Zaterdag 4 februari
Dinsdag 7 februari
Donderdag 9 februari
Dinsdag 14 februari
Donderdag 16 februari
Vrijdag 17 februari
Dinsdag 21 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 22 februari
Donderdag 23 februari
Donderdag 23 februari
Vrijdag 24 februari
Maandag 27 februari
Maart 2012
Maandag 5 maart
Woensdag 7 maart
Woensdag 7 maart
Donderdag 15 maart
Woensdag 21 maart
Dinsdag 27 maart
Vrijdag 30 maart
April 2012
Maandag 2 april

Activiteit

Opmerking

DrieKoningenspel
Informatiemiddag
Toetsweek
Toetsweek
Klassenouders
kleuterklassen

19:00 uur, voor kinderen van klas 4 t/m 6 en alle ouders
14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
16/1 – 20/1
23/1 – 27/1
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren voor
jaarfeesten Carnaval, Palmpasen en Pasen kleuterklassen

Viering Maria Lichtmis

In de kleuterklassen; gewone schooltijden

Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Soepavond bij
BSO Michaël
Ouderavond klas 4
Ouderavond klas 2
Carnavalsfeest
Ouderavond klas 1
OCR-bijeenkomst
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Tussenrapport
Toneel klas 5
studiedag team
Voorjaarsvakantie

De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 1 van 5
10:00 tot 13:00 uur
20:00 uur; voor kleuterouders

Deze week: 10 min.
gesprekken
Informatiemiddag
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Algemene ouderavond
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Ouderavond
kleuterklassen
Viering Palmpasen

n.a.v. tussenrapport

Informatiemiddag

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 24
Postbus 344
1400 AH Bussum

17:30 tot 19:00 uur
Voor alle ouders en kinderen van de BSO
20:00 uur
20:00 uur
Gewone schooltijden
20:00 uur
20:00 uur
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 2 van 5
’s morgens voor de kinderen, ’s avonds voor de ouders
Geen school
27/2 - 2/3

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 3 van 5
20:00 uur; thema-avond georganiseerd door het bestuur
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 4 van 5
20:00 uur
Gewone schooltijden

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Dinsdag 3 april
Woensdag 4 april
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Woensdag 18 april

Fietsenkeuring voor het
verkeersexamen klas 5
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Paasviering
Goede vrijdag
2e Paasdag
Ouderavond januariklas
van Daphne

Donderdag 19 april

Toneelstuk klas 4

Donderdag 19 april

Theoretisch
verkeersexamen klas 5
Ouderavond klas 3
Klassenouders
kleuterklassen
Ouderavond klas 1
Toneelstuk klas 2
Koninginnedag

Maandag 23 april
Dinsdag 24 april

Vrijdag 27 april
Maandag 30 april
Mei 2012
Dinsdag 1 mei
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 mei
Donderdag 17 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Vrijdag 25 mei
Maandag 28 mei
Juni 2012
Maandag 4 juni
Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni
Donderdag 7 juni
Maandag 11 juni
Dinsdag 12 juni
Donderdag 14 juni
Maandag 18 juni
Dinsdag 19 juni
Woensdag 20 juni
Vrijdag 22 juni

Meivakantie
Praktijkgedeelte
verkeersexamen
Praktijkgedeelte
verkeersexamen
Hemelvaartsdag
Ouderavond klas 4
OCR-bijeenkomst
Pinksterfeest
2e Pinksterdag
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Deze week: Toetsweek
Klas 3
Algemene ouderavond
Kennismakingsavond
nieuwe eerste klas
Deze week: Toetsweek
Schoolreisje klas 4
Klas 3
Ouderavond klas 5
Sint Jansfeest

De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 5 van 5
Gewone schooltijden
Geen school
Geen school
Inloop van 19:45, aanvang 20:00 uur

11:15 uur; voor de school
19:00 uur; voor ouders en belangstellenden

20:00 uur
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren over de
jaarfeesten Pinksteren en Sint Jan kleuterklassen
20:00 uur
Geen school, begin van de meivakantie
1/5 – 11/5
Er zijn deze dag examens tussen 9:00 en 15:00; dag en tijd klas
5 worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt
Er zijn deze dag examens tussen 9:00 en 11:30; dag en tijd klas
5 worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt
Geen school
Geen school
20:00 uur
20:00 uur
Gewone schooltijden
Geen school

11-15/6
naar het Bewaarde Land
20:00 uur; o.a. over jaarverslag en jaarrekening 2011
20:00 uur
18-22/6
naar het Bewaarde Land
20:00 uur
Kleuterfeest ’s morgens; klas 1 t/m 6 17:00-20:00 uur
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Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni
Donderdag 28 juni
Vrijdag 29 juni

Juli 2012
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli
Woensdag 11 juli

Donderdag 12 juli
Vrijdag 13 juli
Dinsdag 17 juli
Woensdag 18 juli

Donderdag 19 juli

Vrijdag 20 juli
Maandag 23 juli

Klas 3
Klas 3 schoolreisje
Ouderavond klas 2
Kennismakingsochtend
Nieuwe kleuters
schooljaar 12-13

Aangepaste schooltijden: hele school tot 13:15 uur
naar het Bewaarde Land
20:00 uur
Kleuterklassen geen school

Informatiemiddag

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden

Ouderavond
kleuterklasen
Schoolreisje klas 1
studie en uitje team
Schoolreisje oudste
kleuters die naar 1e klas
gaan
Schoolreisje januariklas
Daphne
Musical Klas 6
Musical Klas 6
Getuigschriften Klas 6
Laatste schooldag
kleuters
Afscheid Klas 6
Laatste schooldag
Klas 1 t/m 5
Schoonmaakdag
Schoonmaakdag
Start zomervakantie

20:00 uur

Geen school
alle andere kleuters vrij

Getuigschriftjes kleuters
8:45 – 10:00 uur; alle ouders van harte welkom
Getuigschriften klas 1 t/m 5
School uit om 13:15 uur
Kleuterklassen
Onderbouw
23/7 – 4/9
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