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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Ik moet dit bericht kort houden. Er zijn veel plaatsen in de
school waarvoor vervanging geregeld moet worden. Ik kom
tijd tekort.
Hopelijk is er volgende week meer tijd om u goed op de
hoogte te brengen.
Het is niet eenvoudig om op korte termijn vervanging te
vinden. Het gaat er niet alleen om een opengevallen plaats
in te vullen maar iemand te vinden die met de kinderen aan
het werk kan. Dus vervangers te vinden die passen bij de
klas en school. Ik vraag uw begrip hiervoor. Ook wat begrip
als ik door een lange file ( dinsdag, A12 ) niet op tijd op
school ben om een en ander bij aanvang van de school op te
vangen en te regelen. De omstandigheden zijn lastig en de
marges waarbinnen geopereerd moet worden zijn smal.
Ik moet tot slot nog een bericht doorgeven. De
leerplichtambtenaar heeft de school een brief gestuurd
waarin ze steekproefcontroles aankondigen rondom de
krokusvakantie. Met name gaan ze op vrijdag 22 februari
en maandag 3 maart de aan- en afwezigheid van kinderen
controleren.
Zaterdag is er Open Dag. Ik hoop op mooi weer, veel
vreugde en erg veel enthousiaste ouders en bezoekers.

Mededelingen van de redactie
Kleine wijzigingen in de agenda, zie onder.
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

Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
Geen mededelingen deze week

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
Vrijdag 14
Zondag 16

Tijd

20:00
20:00/
22:00

Activiteit
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

Toetsweken
Ouderavond Kleuterklas 1, 2 en
3
Opvoering toneel klas 5
Palmpasen
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Donderdag 20
Vrijdag 21
Maandag 24
April 2008
Maandag 7
Woensdag 9
Maandag 14
Dinsdag 15
Maandag 21
Dinsdag 22
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

Paasviering; school uit 14:30
Onderwijskundige rapporten
Goede vrijdag (vrij)
2e paasdag (vrij)
10 min. Gesprekken
10 min. gesprekken
10 min. gesprekken
Ouderavond kleuterklas 1, 2 en
3
Ouderavond klas 1
Opvoering toneel klas 4
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

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

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.

Er beginnen weer nieuwe Afrikaanse danslessen!
AfriDance WorkOut
Voor mannen en vrouwen!
Voor beginners prima te volgen!
Bij deze WorkOut staat het plezier van het Dansen
centraal.
Choreograaf en percussionist Lamine Dramé uit Senegal
neemt je op een beeldende manier mee in de wereld van de
West-Afrikaanse dans. Tegelijkertijd train je je conditie
en worden calorieën verbrand.
Dát is de AfriDance WorkOut . Met zijn djembé laat
Lamine je het ritme van binnenuit voelen.
Met aanstekelijk enthousiasme transformeert Lamine
bewegingen uit het dagelijkse leven tot inspirerende en
creatieve dance moves.
Beleef alvast een stukje van de les en zoek op YouTube
naar Lamine Dramé.
Wanneer:
Iedere woensdagavond van 19.15 tot 20.15
Eerste les woensdag 13 februari, graag 15 min. van te
voren komen i.v.m. inschrijven/betalen.
Waar:
Klim- en buitensportcentrum Rock Steady
Zanderijweg 12-14 1403 XV Bussum
Prijzen:
10 lessen € 100,losse les € 12,50
Meer weten en/of opgeven?
Saskia van Straaten
telefoon: 035-6937654
email: sasvans@gmail.com

Gesprek, dialoog en uitwisseling, ook de leidsters zullen
indien mogelijk aanwezig zijn.
Kosten: Vrijwillige bijdrage
Informatie: Lien Troost tel: 035 691 2992
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