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dagen voor de klas. Welke dagen dit worden, zal ik
later nog aan de ouders van de klas doorgeven.

Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het was even een paar dagen lente. Zo voelde dat ook op
school. De kinderen waren als de lammetjes in de wei,
springerig en ondeugend. Nu is het weer grijs en
vanochtend zag ik kinderen de school binnenkomen met
koude handen en een ijsmuts op. Een jongen uit de eerste
klas vroeg me of zijn haar nog goed zat. De Unox-muts had
het bijna helemaal plat gedrukt, op een mooie pluk op de
kruin na. Het leek op de fiere pluim op de helm van een
ridder. Toen was hij gerust gesteld.

•

Jacqueline Vergeldt komt op 10 maart terug van
zwangerschapsverlof. In december 2007 is haar
tweede zoon, Siegher, geboren. Jacqueline neemt
de plaats in van Monique Smeur, die de school, per
1 maart, gaat verlaten. Jacqueline wordt de
nieuwe duopartner van Marja in de 2de klas. Ze
gaat ook een aantal RT uren invullen.

•

Met alle vraagstukken in de formatie moet de
euritmie niet uit beeld verdwijnen. We zijn erg
blij met de lessen van Chantalle Heijdeman. Het is
erg goed als er weer euritmie in de school is. Maar
Chantalle heeft vanaf het begin aangegeven dat ze
de lessen enkel tijdelijk kan invullen. Intussen
zoek ik verder naar een oplossing voor langere
tijd. In dat kader heb ik dinsdag een eerste
kennismakingsgesprek gehad met een nieuwe
kandidaat. In hoeverre dit perspectief geeft is
nog moeilijk te zeggen. Ik houd u op de hoogte.

•

In mijn stukje van vorige week vertelde ik u over
de steekproefcontroles van de leerplichtambtenaar. Er wordt extra gecontroleerd rondom
de krokusvakantie. De school is verplicht om elke
ongeoorloofde afwezigheid van kinderen te
melden.

•

De twee weken na de krokusvakantie zijn
toetsweken. In aansluiting hierop ontvangt u op 21
maart het tweede onderwijskundig rapport ( enkel
voor de lagere school) De 10 minutengesprekken
zijn gepland op maandag 7 en 14 april en
woensdagmiddag 9 april. Belangrijk om al vast in
uw agenda te noteren.

Ik zet de informatie weer even op een rij:
•
Maandagmorgen komt de inspecteur op bezoek.
Volgens de telefonische toelichting is dit het lang
verwachte bezoek. Toch ziet de gespreksagenda
er anders uit dan eerder met de inspectie
voorbereid en gecommuniceerd. We gaan nu vooral
kijken naar de eindopbrengsten van onze school.
Deze zijn uitstekend, dus we verwachten een
constructief gesprek en een goede beoordeling.
•

•

Zaterdag 9 februari was onze Open Dag. Een
mooie dag, ook door het prachtige weer, maar ook
een succesvolle dag. Tussen 10 uur en de afsluiting
om 13.00 uur hebben we ongeveer 120 bezoekers
ontvangen. De reacties waren allemaal positief.
Opvallende reactie was dat iedereen erg
enthousiast was over de rol van een aantal
kinderen uit de 4de, 5de en 6de . Ook in de terugblik
in het team waren we tevreden over het geheel en
willen we volgend jaar de rol van kinderen nog
meer vorm gaan geven. Toch is het ook een dubbel
gevoel. We werken aan de bekendheid van de
school, willen ons gezicht laten zien maar moeten
daarnaast de bezoekers die enthousiast zijn,
helaas vertellen dat we eigenlijk geen plaats
hebben.
De afgelopen periode waren er een aantal mensen
in het team ziek. Marian, juf van de 1ste klas, was
een week door de griep geveld. Gelukkig is ze
woensdag weer begonnen. Marit, de kleuterjuf van
kleuterklas 1, is nog wat langer afwezig. Maar
gelukkig gaat ook dit de goede kant op. Na de
krokusvakantie gaat Marit stap voor stap het
werk weer oppakken en zal beginnen met twee

Ik wens u allen een prettig weekend.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week
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Mededelingen vanuit de school

•

Opknapbeurt lerarenkamer en “kantoor voor Nelly”
Beste ouders,

•

Hoewel we driftig bezig zijn met nieuwbouwplannen voor
onze school ziet het er wel naar uit dat we zeker nog zo’n
anderhalf jaar in dit gebouw zullen bivakkeren.

•

We hebben daarom met een paar collega’s een plan opgevat
om enkele ruimtes toch een beetje te renoveren
waaronder als eerste de ouderruimte, de lerarenkamer en
“het kantoor van Nelly”. Om met deze laatste te beginnen:
Heeft u zich ook wel eens afgevraagd waar Nelly’s kantoor
eigenlijk is? Precies: nergens! Achter de postvakken staat
een gammel bureau waarvan de lades instorten. Er staat
een bankje waar eigenlijk nooit een ziek kind op ligt maar
vooral een heleboel troep. En als Nelly moet kopiëren voor
school dan doet ze dat meestal tussen de winkelspullen,
traktaties en afwas….
Daarom staat hoog op ons lijstje: een goede werkruimte
voor Nelly!!!
Het plan is om in de ruimte waar de postvakken staan wat
te schuiven met kasten en het kopieerapparaat daar neer
te zetten. En om achter de postvakken een ruim werkblad
te maken (net als bij Ruud en Danielle) waar alle
kantoorspulletjes van Nelly dan een plekje kunnen krijgen.
Ook de lerarenkamer zal opgeknapt worden en de
boekenkast eens uitgezocht .Voor het aanzicht van de
school maken we nieuwe gordijntjes die netjes recht
hangen zodat je ’s ochtends tegen een opgeruimd gebouw
aankijkt als je aan komt lopen!
In de ouderruimte zal wat meer ruimte komen om even te
zitten als je als ouder eens moet wachten en het winkeltje
zal er een kast bij kunnen zetten om al hun waar wat beter
uit te kunnen stallen.
Wat moet er gebeuren en wat hebben we nodig (denk
graag met ons mee!) ?:
•
nieuwe gordijnroetjes (moeten gekocht en
opgehangen worden in voorjaarsvakantie)
•
gordijntjes naaien (stof is al gekocht), in
voorjaarsvakantie
•
een lage kast met deuren/laden voor spullen van
Rony (ongeveer 1,5m lang, 50 cm diep en 1m hoog)
voor in lerarenkamer.
•
3 schoolborden met lijst in lerarenkamer van 70
cm bij 1 m
•
Grote (brede) en kleinere (smalle) planken om
bureau van Nelly te maken
•
1 of 2 ladenkastjes voor onder bureau
•
Nieuwe lampen voor in keukentje leraren
•
Een “electricien” die deze kan installeren (in
vakantie of op 1 maart)

•
•
•
•
•

Schoonmakers op 1 maart die willen ragebollen,
ramen
zemen
en
andere
schoonmaakwerkzaamheden
in
ouderruimte,
kantoor Nelly en lerarenkamer.
Klussers op 1 maart die kunnen timmeren, zagen,
boren etc.etc.
Sjouwers op 1 maart (die o.a. aanhangwagen naar
Crailo kunnen rijden)
Verhuisdozen (tijdelijk te leen)
Een afwasmachine (voor Nelly en ons allemaal!) en
iemand die hem kan installeren
Een stuk of 10 goede (niet te grote) stoelen voor
aan de tafel in de lerarenkamer.
Veel (stuk of 20, 30) goed stapelbare stoelen voor
in de grote zaal.
Mensen die iets voor bij de koffie of lunch willen
maken voor alle werkers op 1 maart!

Vanaf aanstaande maandag hangt er op het prikbord bij de
ingang een lijst waarop je je naam kwijt kunt als je hulp
wilt bieden bij iets. Graag je telefoonnummer erbij zodat
we je kunnen bereiken. Als je blieft geen spullen al mee
naar school nemen, wij nemen contact op met degenen van
wie we wat kunnen gebruiken. Als je niets hoort, maken we
geen gebruik van je (genereuze) aanbod. Dus een ieder,
wiens hulp of spullen we willen gebruiken bellen we nog
even op (proberen we voor de vakantie begint te doen).
Denk ook aan het afstruinen van kringloopwinkels, zoeken
op internet e.d. voor spullen dat kan ook een geweldige hulp
zijn!
Mocht je geen spullen hebben of geen tijd of zin om fysiek
mee te helpen dan is een gift in geldelijke vorm ook van
harte welkom. Omdat ons gebouw eigenlijk afgeschreven is
en nieuwbouw enigszins in zicht is er weinig budget voor
deze opknapbeurt vrij te maken. Iedere geldelijke steun is
dus echt van harte welkom!!! Hiervoor hoef je je naam niet
op het prikbord te zetten maar even mailen naar Eugenie
(ecsvandijck@hetnet.nl) is dan heel fijn (of haar even
aanschieten op school). Doe dit dan als je blieft zo snel
mogelijk zodat we weten hoeveel geld we kunnen besteden.
Hartelijke groet
Mede namens Tessa en Karen
Eugenie (juffen klas 4)
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Mededelingen van de redactie
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 20 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
Dinsdag 19
Maandag
25
t/m vrijdag 29
Maart 2008
Maandag 3 t/m
vrijdag 14
Dinsdag 11
Vrijdag 14
Zondag 16
Dinsdag 19
Donderdag 20
Vrijdag 21
Maandag 24
April 2008
Maandag 7
Woensdag 9
Maandag 14
Dinsdag 15
Maandag 21
Dinsdag 22

Tijd

Activiteit
Leerrijpheidsouderavond
Krokusvakantie

Toetsweken

avond

Ouderavond Kleuterklas 1, 2 en
3
Palmpaasoptocht klas 1 en 2
Palmpasen
Opvoering toneel klas 5
Paasviering; school uit 14:30
Onderwijskundige rapporten
Goede vrijdag (vrij)
2e paasdag (vrij)

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

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

10 min. Gesprekken
10 min. gesprekken
10 min. gesprekken
Ouderavond kleuterklas 1, 2 en
3
Ouderavond klas 1
Opvoering toneel klas 4
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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.
Paasmarkt 15 maart
Op 15 maart aanstaande van 10.00 tot 13.00 is bij vrije
peuterspeelzaal Zonnestraaltje wederom de Paasmarkt.
Zoals elk jaar weer leuke stands met verkleedkleren,
edelstenen
en
mineralen,
speelgoed,
boeken,
knutselmaterialen en nog veel meer.
Voor de kinderen is er natuurlijk weer de strippenkaart
waarmee ze naar de poppenkastvoorsteling kunnen,
geschminkt worden en mogen knutselen.

Steen vermist?
Ons dochtertje Anna heeft afgelopen donderdag een
labradoriet-steen gevonden in de zandbak van de
kleuterspeelplaats. Als je hem mist, neem dan even contact
met mij op.
Monique Abels: 06 53 35 49 44

Pag.4 van 4

