19 januari 2012

NR. 689

Berichten van het bestuur
Deze week geen berichten.

Berichten van de schoolleiding
Deze week geen berichten.

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
BSO-groepsruimtes.

Drie Koningenspel

Afgelopen zondag werd het Drie Koningenspel opgevoerd.
Het was een prachtige voorstelling.
Veel dank aan alle spelers en iedereen die meehielp;
belichter, regisseur, schmickers, organisatie, etc.

Foto’s: Hapé Smeele
~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~

Open Dag zaterdag 4 februari
Helpen jullie mee met aankondigen?
Op zaterdag 4 februari van 10:00 tot 13:00 uur is weer de
jaarlijkse open dag van onze school; de eerste keer in ons
nieuwe schoolgebouw. Deze dag is een activiteit in het
kader van de werving van nieuwe leerlingen, maar ook om
een visitekaartje af te geven naar de buurt, in Bussum en
de regio. Iedereen is van harte welkom! Ook als je al ouder
op school bent. Bijvoorbeeld is het interessant voor
(nieuwe) kleuterouders om meer te zien en te horen over
het lesplan van de onderbouw. Er zullen open lessen zijn en
demonstaties, er wordt werk uit de verschillende klassen
getoond en foto’s; in de kleuterklas wordt een
tafelspelletje gespeeld voor peuters en kleuters, in het
handenarbeidlokaal kan iets gemaakt worden en ook BSO
Michaël en peuterhof Windekind geven tijdens de open dag
informatie. Het zou fijn zijn als iedereen een steentje
bijdraagt om bekendheid te geven aan deze open dag.
Bijvoorbeeld door vrienden, kennissen, familie of buren uit
te nodigen om te komen. Of door een postertje of flyers op
te hangen; bijvoorbeeld bij zwembaden, kinderboerderijen,
sportverenigingen, kinderdagverblijven, winkels, cafeetjes
of andere plaatsen waar je geregeld komt.
Vanaf aanstaande dinsdag zal een stapeltje hiervan
beschikbaar zijn bij Nelly. Helpen jullie mee?
Heb je vragen? Mail naar barbara@vrijeschoolmichael.nl
Van verschillende klassen zullen kinderen worden gevraagd
om tijdens de open dag aanwezig te zijn. Bericht hierover
volgt via de klassenleraar.
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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.

Voor de zekerheid: dit is beslist géén hormoon yoga.
Graag tot ziens op de eerste workshop.
Katinka Wierper
Studio Sing

Nieuw: Praktijk voor
Natuurlijke Huidverzorging
Vlakbij school, op de Marianne Philipslaan, heb ik mijn
praktijk heropend als schoonheidsspecialiste. Ik heb een
praktijk in natuurlijke en energetische behandelingen. In de
afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaring opgedaan en nodig
ieder uit voor een heerlijke behandeling met Dr. Hauschka
of Weleda. Ook heb ik speciale acnebehandelingen en kennis
van celzouten. Contact: Andrea Lelivelt 06-21 20 50 71.

Gratis: Wedeka stellingkast
Afgelopen weekend zijn wij begonnen met het opruimen van
onze kelder. Daarom hebben we nu een blank gelakte
vurenhouten Wedeka stellingkast in de aanbieding voor de
liefhebber.
Hoogte: 178 cm, breedte 80 cm (twee keer), diepte
planken: 29 cm. Voor het mooie kan hij zo hier en daar wel
een schuurpapiertje gebruiken en een laagje nieuwe lak,
maar verder is hij nog helemaal in orde. Hij heeft bij ons
jarenlang dienst gedaan als boekenkast. Helaas hierbij geen
foto, maar wel een link naar de site, waarop deze kasten te
zin zijn http://www.wedekastellingen.nl/directnaar/houten-stelling. Heb je interesse? Laat het me dan
even weten via: freyam@xs4all.nl of 06-13241065.
Freya Martin (moeder Kasper in jan. klas 2 en Oskar in
kleuterklas juf Edith)

Marionettenspel Drie Koningen
Bij de Christengemeenschap
Het Drie Koningen visioen van de twee kinderen.

‘Maanstruatie’ oefeningen voor vrouwen
Wil jij ook minder last hebben van je menstruatie?
Leer, in drie workshops, oefeningen die je helpen om die
periode makkelijker door te komen. Bekijk je menstruatie
eens vanuit een Ayurvedisch oogpunt en krijg inzicht in
jezelf en de mogelijkheden om je cyclus af te stemmen op
de maan. Je leert o.a. mudra's, ademoefeninge, Dru Yoga
oefeningen en een diepe ontspanning. Zet PMS, pijn en
ongemak om in begrip, wijsheid en vrouwenkracht.
Kijk voor meer informatie op www.studiosing.nl
http://www.studiosing.nl .
Prijs: 85 euro voor drie workshops
Stel je vragen of geef je op via info@studiosing.nl of bel
035 6921213

Zondag 29 januari 12:00 uur.
In de Christoforuskerk, Veldweg 1, Bussum.
Marionettenspel gespeeld door:
Lien Troost, Nienke Wieringa, Rita den Boon
en Elly Sleeswijk; Vrijwillige bijdrage
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Creatieve workshops; voorjaarsprogramma
Alle workshops aanmelden bij Erica Van Landeghem
(peuterleidster Windekind, BSO medewerkster) Telefoon
06-21226926 ( bellen na 19.00u.) of mailen
frodothefirst@gmail.com
Tijden : van 20.00u.-22.00u.
Plaats: Esther de Boer van Rijklaan 24, 1403GD Bussum of
Spijkerstraat 123, 1402 RD Bussum, ligt aan het aantal
deelnemers, je krijgt op tijd bericht welke locatie het is
geworden.
Cursus poppen maken.
Maak een pop met beweegbare armen en benen van
ongeveer 38 cm lang.
Naai ervaring is prettig, maar niet noodzakelijk, stap voor
stap gaan we de pop maken. Je krijgt een beetje huiswerk
mee.
Data: vijf maandag avonden, 23, 30 januari, 6, 13, 20
februari 2012
Kosten: 65 euro inclusief materiaal, koffie/thee.
Cursus haken.
In drie avonden leer je de basis techniek van het haken.
1e avond rechthoekig lapje haken
2e avond rondlapje haken
3e avond patroon leren haken.
Data: woensdag 25 januari, 1, 8 februari 2012
Kosten: 45 euro inclusief haaknaald, katoen en koffie/thee.
Afmaakavonden.
Kom je pop afmaken iedereen heeft wel ergens een pop
liggen die nog in elkaar moet of de haartjes zijn versleten
gaatje erin maar waar je nooit aan toe komt om het thuis
alleen af te maken.
Pak het op maak het af, het ruimt ook van binnen op. Neem
alle onderdelen mee, als je haren wil vervangen even melden
dan neem ik de kleuren haartjes wol mee.
Wil je iets anders afmaken laat het even weten dan kan ik
kijken of ik erbij helpen kan.
Data: maandag 5, 12 maart 2012
Kosten: 5 euro per avond excl. materiaal, incl. koffie/thee.
Cursus breien.
In drie avonden de basis techniek van het breien leren.
Steken opzetten, rechtbreien, averechtbreien, meerderen,
minderen, afhechten. En gevallen steken ophalen!
Data: 15, 22 februari ( voorjaarsvakantie niet) 7 maart
2012
Kosten: 45 euro inclusief breinaalden, wol en kofie/thee.
Cursus grote babypop maken (past de kleinste
babykleertjes).
Grote schoolkind babypop maken. Naai ervaring is handig
maar niet noodzakelijk, je wordt stap voor stap geholpen
deze pop te maken. Je krijgt een beetje huiswerk mee.
Data: 5 woensdagavonden 14, 21, 28 maart, 4, 11 april 2012

Kosten : 75 euro inclusief materiaal, koffie/thee.
Afmaakavonden.
Zie vorige aankondiging.
Data: woensdagavonden 18, 25 april 2012
Kosten: 5 euro per avond exclusief materiaal, inclusief
koffie/thee.
Kijk voor meer informatie: www.vanlandeghemsart.nl
http://www.vanlandeghemsart.nl

Cursus Edelsmeden
Op donderdag 26 januari start de tweede cursus
edelsmeden bij Arts and Crafts creatief centrum Huizen.
Na de start van de eerste cursus op maandag 9 januari j.l.,
bleek dat er nog vraag was naar een nieuwe cursus op een
ander tijdstip.De donderdagcursus is van 9:30 – 12:00.
Deze cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. De
beginners gaan de eerste les een zaagoefening doen, daarna
ontwerpen en maken zij zelf een hanger waar een steen in
gezet wordt, zo komen de basisvaardigheden, zagen, boren,
vijlen, solderen, zetten, schuren en polijsten allemaal aan
bod. Als je de basisvaardigheden onder de knie hebt kan je
kiezen uit verschillende sieraden om te maken waaraan je
steeds meer zelf ontwerpt. Zo leer je alle edelsmidstechnieken. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur en
wordt gegeven door goudsmid Esther Diependaal in het
ruime en compleet ingericht atelier op de havenstraat 62 in
Huizen. De kosten van de cursus zijn 235 euro p.p.
Kijk voor meer informatie op
http://www.artsandcraftshuizen.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Januari 2012
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
Dinsdag 3 april
Woensdag 4 april

Activiteit

Opmerking

Toetsweek
Klassenouders
kleuterklassen

23/1 – 27/1
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren voor
jaarfeesten Carnaval, Palmpasen en Pasen kleuterklassen

Viering Maria Lichtmis
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

In de kleuterklassen; gewone schooltijden
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 onderbouw
Informatiemiddag
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Algemene ouderavond
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Ouderavond
kleuterklassen
Viering Palmpasen

n.a.v. tussenrapport

Informatiemiddag
Fietsenkeuring voor het
verkeersexamen klas 5
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping

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
Onderbouw (kleuterklassen niet)
’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

De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 5 van 5

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
Pagina 4 van 6

19 januari 2012

Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april
Donderdag 19 april
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

Paasviering
Goede vrijdag
2e Paasdag
Ouderavond januariklas
van Daphne
Toneelstuk klas 4
Theoretisch
verkeersexamen klas 5
Ouderavond klas 3
Klassenouders
kleuterklassen
Ouderavond klas 1
Toneelstuk klas 2
Koninginnedag
Meivakantie
Praktijkgedeelte
verkeersexamen
Praktijkgedeelte
verkeersexamen
Hemelvaartsdag
Ouderavond klas 4
OCR-bijeenkomst
Pinksterfeest
2e Pinksterdag

Woensdag 20 juni
Vrijdag 22 juni

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

Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni
Donderdag 28 juni

Klas 3
Klas 3 schoolreisje
Ouderavond klas 2

Donderdag 14 juni
Maandag 18 juni
Dinsdag 19 juni

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

Kennismakingsochtend
Nieuwe kleuters
schooljaar 12-13

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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