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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Er is op deze laatste dag van de maand veel te vertellen.
Voordat het carnaval uitbreekt moeten we het hoofd erbij
houden en alles op een rij zetten zodat u weer voldoende
op de hoogte bent. Ik ga ze puntsgewijs langs.
Schoolgids
Giel Verbeeck van het bestuur en een heleboel andere
mensen uit team en ouderkring hebben de afgelopen twee
weken zich enorm ingespannen om een nieuwe schoolgids
tot stand te brengen. Dat is gelukt waardoor we op de open
dag van zaterdag 9 februari een nieuwe schoolgids aan u en
alle bezoekers mee kunnen geven. Ik ben enorm blij dat dit
gelukt is. Door de personele situatie op school ben ik
volledig in beslag genomen met werving en gesprekken. Het
zag er niet goed uit om in deze dynamiek ook nog een
nieuwe schoolgids uit te brengen. Giel heeft het
overgenomen en met een grote drive het voor elkaar
gekregen. Beste Giel, dank je wel.
Portretrecht
In de nieuwe schoolgids worden foto’s geplaatst van
allerlei activiteiten hier op school. Foto’s van jaarfeesten,
toneelstukken, klassenactiviteiten en lessen. Op alle foto’s
staan kinderen. Het is onbegonnen werk om voor elk
individueel kind aan de ouders toestemming te vragen de
betreffende foto in de schoolgids te mogen plaatsen.
Daarom draaien we het om. Als u bezwaar heeft dat uw
kind op een foto in de schoolgids kan staan, laat het mij
dan onmiddellijk weten. Stuurt u me een mail met naam en
toenaam, zodat ik de foto’s hierop kan controleren en
eventueel verwijderen. (directie@vrijeschoolmichael.nl)
Open dag
Zaterdag 9 februari is er Open Dag. Iedereen is welkom.
Maar het is vooral een open dag voor ouders, vrienden,
familie en kennissen, niet specifiek voor kinderen. Wel is
er een kleuterklas open, zodat de kleintjes die meekomen,
even kunnen spelen terwijl de ouder informatie krijgt over
onze school.
Ondanks dat het een dag is voor “de grote mensen” hebben
we de hulp van een aantal kinderen nodig.
•
In de 4de klas kunnen kinderen, onder begeleiding
van Juf Tessa, werken aan tal van knutsels. Thema
is “jaarfeesten”. Dus potjes beplakken, bijenwas,
(wol)vilten, schilderen. Het is bedoeld voor

•

•

kinderen van onze school (die meekomen met
ouders en graag iets te doen hebben) en voor
ouders die geïnteresseerd zijn hoe wij o.a. in het
kunstzinnige uiting geven aan de jaarfeesten.
Kinderen die dit leuk vinden kunnen zich opgeven
bij Tessa.
Eveline gaat in de zaal een Grand Café inrichten
en kan een paar 5de en 6de klassers gebruiken die
haar willen helpen. Opgeven bij Eveline.
Ik kan een aantal ( vier ) 5de of 6de klassers
gebruiken die als gastheer en gastvrouw de
bezoekers welkom heten, informatie geven en de
weg wijzen. Graag opgeven bij mij.

Personele situatie
•
Kleuterklas: Juf Marit is deze week ziek
geworden en is afwezig voor onbepaalde tijd. We
zijn bezig vervanging te vinden. In eerste
instantie zoeken we tijdelijke vervanging en hopen
snel een indicatie te krijgen hoe lang we Marit
moeten missen Op grond van die informatie gaan
we goede vervanging organiseren. Linde Schoen,
een kleuterjuf die op verschillende Vrije Scholen
vervangt komt volgende week in ieder geval drie
dagen vervangen. De verder invulling wordt de
komende dagen duidelijk.
•
Juf Marian, juf van de eerste klas, is in
verwachting van een tweeling. De invulling van de
vervanging wegens zwangerschap ligt nog wel iets
verder weg (juni), maar moet nu wel aangelopen
worden, zeker in het licht van de samenstelling
van het team van volgend schooljaar.
•
Monique Smeur, duopartner van Marja in de
tweede klas en invalster in de kleuterschool, gaat
de school verlaten. Monique is eigenlijk kleuterjuf.
Ze heeft ook jaren op onze kleuterschool allerlei
situaties opgevangen. De afgelopen drie jaar is
Monique ook in de lagere klassen van de
benedenbouw actief geworden. Ze heeft al in een
eerder stadium aangegeven niet mee te gaan met
de 2de klas naar het volgend schooljaar. Monique is
een kleuterjuf in hart en nieren en een 3de klas
komt daar iets te ver vanaf te liggen. Intussen
zocht Monique naar de mogelijkheid een eigen
kleuterklas te vinden. Dat is nu in Rotterdam
gelukt. Monique gaat een kleuterklas op de
Rotterdamse Vrije School aan de Vredehofweg
overnemen. Wij zijn erg blij dat ze deze kans
krijgt en steunen Monique in haar besluit. ( Dit
besluit was al genomen toen Marit begin deze
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week zich ziek meldde.) Verder levert het voor
onze school wel een vervangingsvraagstuk op in de
2de klas, maar dat gaan we op een adequate manier
oplossen. Ik ben dat aan het uitwerken maar heb
nog wat tijd nodig om de laatste onduidelijkheden
op te lossen.
Ik vertelde u al eerder dat Miriam Doebele, juf
van de 3de klas de school per 1 februari gaat
verlaten. Ik kan u nu melden dat we een nieuwe
leerkracht hebben aangesteld. Ik ben erg blij u
meester Rob Blok voor te mogen stellen als de
nieuwe
meester
van
de
3de
klas.
Rob is 61 jaar en komt van de Vrije Tobias School
in Amsterdam. Dit is een school voor speciaal
onderwijs. Hij heeft daar jarenlang gewerkt met
verschillende groepen kinderen. Daarvoor was hij
werkzaam op de Vrije School Almere en de Vrije
School Haarlem. Oorspronkelijk is Rob logopedist
en als zodanig ook lang werkzaam geweest bij
schoolbegeleidingsdiensten en op de Tobiasschool.
Rob staat vanaf de krokusvakantie vier dagen voor
de klas. Voorlopig gaat Mariëlle van Schoonhoven
de woensdag invullen. Zoals ik al eerder vertelde
neemt Mariëlle ook de periode tot de
krokusvakantie voor haar rekening. De overdracht
tussen Miriam, Mariëlle en Rob wordt door Marja
de Mare gecoördineerd.

Medezeggenschapsraad
Er
is
een
nieuwe
oudergeleding
van
de
Medezeggenschapsraad benoemd. Het zijn Reggie
Scherpenhuijsen Rom en Frans Sandbergen. In een
volgende schoolbel zullen ze zich aan u voorstellen. De
medewerkersgeleding van de MR gaat ook wijzigen. Tot nu
toe waren Monique Smeur en Marit Brand hierin actief.
Wie deze taak over gaat nemen zal nog bekeken moeten
worden.
Ik wil op deze plaats Kees Peters en Cornelis Blokbergen
hartelijke bedanken voor hun enorme inzet voor de school.
Ik heb jullie de afgelopen jaren mogen ontmoeten als een
paar steunpilaren van de school. Dank jullie wel voor de
gesprekken en adviezen.

Mededelingen van het bestuur
Zoals in de 2e editie Bouwstenen vermeld stond heeft
Ingrid Rijkaart besloten het bestuur te verlaten. Haar
werkzaamheden voor het bestuur zijn niet langer te
combineren met de activiteiten voor haar eigen bedrijf.
Het bestuur bedankt haar van harte voor haar inzet, tijd
en energie. Ingrid wordt als lid van de bouwcommissie
opgevolgd door Kees Peters. Kees zal echter niet tot het
bestuur toetreden. Het bestuur is daarom op zoek naar
een opvolger van Ingrid. Wie heeft er interesse om de
school te helpen op het gebied van huisvesting en public
relations?
Informatie en aanmelding bij Marcus Witteman
(voorzitter) tel. 035 6919555, of bij één van de andere
bestuursleden.

Mededelingen vanuit de school
Beste Ouders,
Helaas kom ik er maar niet aan toe om de schooltuin er een
beetje netjes uit te laten zien. Blaadjes wegharken,
papiertjes eruit halen, takken wegdoen. Het groene
ijzerdraad wegknippen.
Het groene gaashek is hier en daar stuk.
Misschien heeft er iemand tijd om voor de Open Dag de
schooltuin een beetje op te knappen?
Heel graag.
Bedankt vast.
Nelly

Een hele goede carnaval.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
directeur
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Mededelingen van de redactie
Digitale Schoolbel: Wie de Schoolbel per e-mail
toegezonden wil krijgen kan dat melden aan Ruud van Loij
via info@vrijeschoolmichael.nl. Graag de volledige namen
van de kinderen, hun klassen en uw e-mailadres.
De Schoolbel is ook te lezen op de website:
www.vrijeschoolmichael.nl
Kopij of berichten aan de redactie: Communicatie naar en
met de redactie bij voorkeur per e-mail op het volgende
adres: schoolbel@eddytrain.com.
Communicatie op papier kan gedeponeerd worden in de
brievenbus van de Schoolbelstandaard in de hal.
Sluitingsdatum nieuwe kopij voor de Schoolbel:

Woensdag 6 februari 2008
Kopij die via e-mail wordt aangeleverd graag aanduiden met
‘Schoolbel’ of ‘Prikbord’ in de onderwerpregel

Agenda
Spreekuur Frans de Lange: Ma. 8.35 - 10.00 uur.
Zie voor agenda ook Schoolbijlage 2007/2008!!!
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Di. en vrij. 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor: 8.45 - 10.00 in de grote zaal
Datum
Februari 2008
Vrijdag 1
Maandag 4
Dinsdag 5
Zaterdag 9
Dinsdag 12
Woensdag 13
Dinsdag 19
Maandag
25
t/m vrijdag 29
Maart 2008
Maandag 3 t/m
vrijdag 14
Dinsdag 4
Donderdag 20
Zondag 16
Vrijdag 21
Maandag 24
April 2008
Maandag 7
Woensdag 9
Maandag 14
Dinsdag 15

Tijd

20:00
20:00/
22:00

Activiteit

Maandag 21
Woensdag 23
Maandag
28
t/m Maandag
12 Mei
Mei 2008
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Vrijdag 23
Woensdag 28
Juni 2008
Maandag 2
Donderdag 5
Vrijdag 6
Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Woensdag 18
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Grote vakantie

3
Ouderavond klas 1
Opvoering toneel klas 3
Meivakantie
(met Koninginnedag, hemelvaart
en pinksteren)
Studiedag, overdracht
Ouderavond klas 3
Ouderavond klas 2
Pinksterfeest; school uit 14.30
Algemene ouderavond
Ouderavond klas 5
Kleuters vrij; kennismaking
nieuwe kleuters
Personeelsuitje
Ouderavond kleuterklas 1, 2 en
3
Ouderavond klas 4
Schoolreis klas 4
Schoolreis klas 2
Uitstapje oudste kleuters, 4 en
5 jarigen vrij
Werkavond kleuters
St. Jansfeest; School 13:15 uit
Afscheiddag
Getuigschriftendag,
school
13:15 uit
Schoonmaakdag
28 juni t/m dinsdag 11 augustus

Carnaval; school uit om 13:15
Maria Lichtmis Kleuters
Ouderavond klas 4
Open dag school
OPEN AVOND bij Peuterhof
Windekind (zie verder)
Ouderavond klas 2
Leerrijpheidsouderavond
Krokusvakantie

Open avond Peuterhof Windekind
Dinsdagavond 12 februari is er een OPEN AVOND bij
Peuterhof Windekind.
Tijd:20.00-22.00 uur.
Onderwerp: Sterrekinderen - Opvoeding van het kleine
kind in het licht van de antroposofie.
Inleiding door Lien Troost-Monshouwer

Toetsweken

Gesprek, dialoog en uitwisseling, ook de leidsters zullen
indien mogelijk aanwezig zijn.

Ouderavond Kleuterklas 1, 2 en
3
Paasviering; school uit 14:30
Onderwijskundige rapporten
Palmpasen
Goede vrijdag (vrij)
2e paasdag (vrij)

Kosten: Vrijwillige bijdrage
Informatie: Lien Troost tel: 035 691 2992

10 min. Gesprekken
10 min. gesprekken
10 min. gesprekken
Ouderavond kleuterklas 1, 2 en
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Prikbord 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.

Oppas aangeboden
Zoekt u een lieve, betrouwbare en gezellige oppas?
Dan hebt u die nu gevonden.
Ik ben Sophie Kruijer, 18 jaar, oud vrije schoolleerling met
veel oppaservaring.
Ik ben beschikbaar op doordeweekse dagen 's middags
en/of 's avonds en op dinsdag de hele dag.
Voor contact belt u met: 06-47624913
Groetjes, Sophie

Te koop
Prachtige bijna ronde driehoekige
beukenfineer Bopita BOX op wielen.

kersenkeleurige

Met mooi handgeverfd boxkleed en in hoogte verstelbaar.
70 euro (nieuw veel duurder).
Saskia en Chiel 6937654.
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