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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
De krokusvakantie ligt achter me. Ik hoop dat iedereen
een goede vakantie heeft gehad.
Eerste wil ik Rob Blok welkom heten. Hij is deze week als
nieuwe meester van de 3de klas begonnen. Rob, welkom op
onze school. Ik hoop dat je snel je thuis gaat voelen in de
3de klas. Ik ben ook erg blij dat Rob het mannelijk element
op onze school komt versterken.
Rob is deze maand op donderdag en vrijdag op onze school.
Vanaf 1 april is hij er ook op maandag en dinsdag.
We beginnen nu een periode van het schooljaar waarin er
veel te doen is.
Voor mezelf houdt dit de voorbereiding van het nieuwe
schooljaar in en het samenstellen van de nieuwe formatie
voor het schooljaar 2008-2009.
Ook voor u staat er veel op de agenda. Ouderavond, 10
minuten gesprekken, toneelstuk, enz. Zo probeer ik ook om
een extra ouderavond georganiseerd te krijgen voor de 3de
klas. De ouders van de 3de klas willen natuurlijk kennis
maken met Rob Blok, de nieuwe meester. Elke keer
constateer ik dat de voorgestelde datum al bezet is. Ik
kom zo snel als mogelijk met een passende uitnodiging.
De agenda die eerder dit jaar in de bijlage van de
schoolgids ( uitgave 26-06-2007) was opgenomen, is sterk
gewijzigd. Ik wil u vragen deze niet meer te gebruiken.
Vanaf nu is de agenda in de schoolbel het uitgangspunt.
Daarin staan alle belangrijke gebeurtenissen.
Goed weekend,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
Knap eens op!
Afgelopen zaterdag was het zo ver: ons initiatief om eens
flink schoon te maken in het kantoor van Nelly, de
lerarenkamer en de ouderruimte ging van start.
Met veel voorjaarsstorm vlogen we de school in gepakt en
bezakt met ragebollen, ramenwissers, vloervegers en wat
al niet meer.
Wat schetste onze verbazing toen daar al een geweldig
bureau voor Nelly met planken geïnstalleerd was door Bert!
Dat gaf ons de juiste duw om zelf ook flink aan de slag te
gaan. Na heel wat uren boenen, schrobben, sjouwen en
boren ziet een en ander er nu heel anders uit. Er is meer
ruimte in de ouderruimte waar ook het winkeltje profijt
van zal hebben en het kopieergebeuren vindt nu plaats bij
de lerarenkamer in een kantoorsfeer.
We hebben er met elkaar een hele gezellige dag aan
beleefd. Wat doet het goed zo lekker bezig te zijn in
opbouwende en schoonmakende sfeer met elkaar!
Hopelijk kunnen we dit nog eens wat vaker doen met
gezamenlijke ruimtes.
Hoewel het voor ouders een lastige dag was (laatste dag
van de vakantie) om mee te komen helpen liepen er toch
wat ouders af en aan om een uurtje (of langer) mee te
klussen: heel hartelijk dank daarvoor! Fijn ook dat er
ouders waren die ons wat geld toestopten om materialen te
kopen en die ons anderszins op stimulerende wijze
steunden (zoals bijv. een heerlijke lunch van Lies en
kinderen)
Natuurlijk ook veel dank aan de gordijnennaaisters Mardou
en Door en.... aan een paar kinderen uit klas 4 die met
heitjes en karweitjes toch mooi de stof van de gordijnen
voor een gedeelte mee konden betalen... Het ziet er heel
anders uit als je aan komt lopen op het plein.
Een en ander heeft wel tot gevolg dat er geen mogelijkheid
meer is (tegen betaling) voor prive gebruik te kopiëren.
Het kopieerapparaat staat nu bij de lerarenkamer en het is
niet de bedoeling dat iedereen de kopieerruimte in en
uit loopt. Kopiëren in opdracht van een leerkracht of voor
een klas graag even in overleg met Nelly!
Last but not least komt er ook nog een afwasmachine in de
keuken die het bestuur onze school schenkt. Heel erg fijn!
Bij deze afwasmachine komt een klein reglement te hangen
want het is de bedoeling dat deze vooral wordt gebruikt
voor de dagelijkse afwas van de leerkrachten e.d. en niet
voor bijvoorbeeld afwas uit de klassen of jaarfeesten in de
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klassen..... Die blijven we gewoon handmatig in de klassen
doen of we nemen het mee naar huis om het daar te doen
(best handig: even een kratje meenemen als er een
jaarfeest is geweest, vuile was inladen en een van de
volgende dagen weer meer naar school). Zo heeft Nelly dan
geen extra werk aan het uitruimen van een vaat die niet in
de keuken thuis hoort.
Nogmaals dank voor de inzet van velen voor deze
voorjaarsschoonmaak!
Hartelijke groet
Eugenie

Zoekgeraakt op school:
Donkerbaluwe dunne wollen trui met lila biesje en
bloemetje bij de hals.
Misschien per ongeluk meegenomen of op kapstok of in
sloffentas van iemand anders beland.
Ook ben ik een wit ontbijtbordje van wedgwood kwijt
na de open dag. Misschien heeft iemand het verkeerde
bordje meegenomen. Er staat in de ouderruimte nog een
hele stapel niet opgehaalde borden.
Maureen & Lotte 1ste klas

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 12 maart 2008

Kopij die via e-mail wordt aangeleverd graag aanduiden met
‘Schoolbel’ of ‘Prikbord’ in de onderwerpregel.

Agenda
De wijzigingen staan in vet/rood.
Spreekuur Frans de Lange: Ma. 8.35 - 10.00 uur.
Zie voor agenda ook Schoolbijlage 2007/2008!!!

Datum
Maart 2008
Maandag 3 t/m
vrijdag 14
Dinsdag 11
Vrijdag 14
Zondag 16
Woensdag 19
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
Dinsdag
26
t/m
Vrijdag
29
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

Tijd

Activiteit
Toetsweken

19:30

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)
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
Avondvierdaagse

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

Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Di. en vrij. 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor: 8.45 - 10.00 in de grote zaal
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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.
Vrije
Peuterspeelzaal
"Zonnestraaltje"
Kamerlingh Onnesweg 2 (ingang LIEBERGERWEG)
1223
JK
Hilversum
Tel: 035 6838543

Vakantie-klus-week op Chateau Cortils voor vrije
school gezinnen,
Samen Doen, Samen Zijn.
Maandag 14 tot vrijdag 18 juli en
Maandag 13 tot vrijdag 17 oktober 2008
Samen klussen, samen vakantie vieren op een idyllische
locatie 20 km ten zuiden van Maastricht (Dalhem, B) In de
ochtend samen de handen uit de mouwen ten behoeve van
kasteel en landgoed. In de middag diverse activiteiten.
Daardoor lage kosten. Volwassenen 100 euro, kinderen van
de deelnemende ouders 75 euro (incl. logies, maaltijden en
activiteiten).
Voor uitgebreidere info zie www.chateaucortils.be
Of neem contact op met Edith Dings
043-3619674
Email: edith.dings@home.nl
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