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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het is erg boeiend om andere vrije scholen te bezoeken.
Eens in de vijf weken hebben we met 11 vrije scholen in de
regio Amsterdam regio-overleg. We wisselen uit over
bijvoorbeeld
het
inspectiebezoek,
formatiebeleid,
aansluiting op vervolgonderwijs en nog veel meer
onderwerpen. Elke keer doen we dan op een andere locatie.
Zo was ik vorige week in Amstelveen en was te gast op de
Parcivalschool.
Vast onderdeel is een rondgang door de school. Ik ontmoet
ook hier alle kenmerken van een vrije school maar even
zoveel verschillen met onze school. Heel duidelijk is dat
onze school erg krap behuisd is. Ook valt op dat op de
benedenbouw van onze school de tafeltjes meestal in
groepjes staan, terwijl ze in Amstelveen in de bekende
rijen stonden. Deze ochtenden zijn niet alleen belangrijk
om de eigen blik op de kwaliteit van onze school weer
scherp te krijgen, maar ook om van elkaar te leren.
We proberen te voorkomen dat elke school apart een wiel
aan het uitvinden is terwijl dat elders al gedaan en
beproefd is. Zo komen we tot uitwisseling en
samenwerking. Erg positief en inspirerend.
Ik werk op dit moment aan de planning van het komende
schooljaar. Nog niet alle zaken zijn in beeld maar ik kan u
wel al de schoolvakanties van het schooljaar 2008-2009
geven:
Eerste schooldag
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Begin
grote
vakantie:

Ma.12-8-2008
Ma.13-10-2008 t/m vr.17-10-2008
Ma.22-12-2008 t/m vr.02-01-2009
Ma.16-02-2009 t/m vr.20-02-2009
Vr.10-04-2009 t/m ma.13-04-2009
Ma.27-04-2009 t/m vr.08-05-2009
Do.21-05-2009 en vr.22-05-2009
Ma.01-06-2009
Ma.06-07-2009

Op woensdag 14 mei, 20.00 uur hebben we een
ouderavond rondom de vraag: Hoe begeleid ik mijn kind
online? ( Internet, mail, MSN, enz) We hebben een
deskundige van “kind online” uitgenodigd om op deze avond
te spreken. Inleiding, vragen beantwoorden en gesprek.
Iedereen is van harte uitgenodigd. We vragen een kleine
vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten.
Tot slot moet ik u mededelen dat de datum van de
algemene ouderavond verschoven is. De datum die in de
agenda stond viel gelijk met de avondvierdaagse. Daarom
hebben we de avond een week opgeschoven. De algemene
ouderavond is nu op 4 juni.
Goed weekend,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
KOMT DAT ZIEN! KOMT DAT ZIEN!
Dankzij het initiatief van twee juffen en de hulp van
ouders heeft Nelly een paar weken geleden haar eigen
werkplek gekregen.
Dit gaf meteen ook meer ruimte in de ouderruimte die wij
als winkeltje deels mochten invullen.
We zijn veel gaan denken en voelen en zijn uiteindelijk tot
een resultaat gekomen waar zowel de Bibliotheek als 't
Winkeltje beter uitkomen.
Met trots willen we jullie dan ook uitnodigen om onze
nieuwe opzet te komen bewonderen.
We gaan er een klein feestje van maken op vrijdag 18 april
tussen 12.00 en 14.30
Graag tot dan!

De planning van de studie- en andere extra vrije dagen
hoop ik snel met u te communiceren.

Fleur en Alita

Ik wil u nog wijzen op een extra thema-avond die door de
school wordt georganiseerd:
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Mededelingen van de redactie
Vorige week was er geen schoolbel in verband met gebrek
aan copy.

Donderdag 5
Vrijdag 6
Dinsdag 10

Eddy
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.

Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Woensdag 18
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Grote vakantie

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

Sluitingsdatum nieuwe kopij voor de Schoolbel:

Woensdag 2 april 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.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Di. en vrij. 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor: 8.45 - 10.00 in de grote zaal
Datum
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
Maandag
26
t/m Donderdag
29
Juni 2008
Maandag 2
Woensdag 4

Tijd

Activiteit
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

Ouderavond klas 5
Algemene ouderavond
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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.

& Joy (OpNieuw!)

Een mix tussen funk, rai, pop, jazz en folk.
Met een onbezonnen vindingrijkheid vertellen zij het
verhaal van de horizon. Een horizon is bedoelt om ons te
laten genieten van het verlangen naar datgene wat zich net
áchter die horizon bevindt. Juist omdat de wereld steeds
kleiner wordt, geven Ruloff & Lamine vol overgave lucht en
ruimte aan de oneindige kracht van de zo essentiële
fantasie en creatieve driften in een ieder van ons.
Voor iedereen van 8 tot 80
Donderdag 10 april om 20:30
Elcker Theater, Molenlaan 11, Bussum,
www.elckertheater.nl
Reserveren via internet;
http://www.jeugdpodium.nl/elckersite/section0_datum.ph
p?sub=Volwassenen&maandnr=7&datum=2008-0410&dat=10
Reserveren via de telefoon; Bel het antwoordapparaat
van het Elcker Theater: 035-7510219
Tot ziens!
Vriendelijke groeten,
Ruloff & Lamine

Kleurdagen
Voor iedereen die het leuk vindt om te kleuren en die
zijn/haar kleurtechniek wil verbeteren organiseer ik twee
kleurdagen:
* Twee keer met als thema : “de 4 elementen”. Op vrijdag
16 mei en op maandag 26 mei
* Op zondag 8 juni met als thema: “Schaduw en diepte”
Meer uitgebreide informatie: op het prikbord in de
ouderruimte,
mail:
ingeborgvandijk@planet.nl
telefoon: 035-5414758
Ruloff en Lamine begeven zich op een toneel dat vol staat
met instrumenten, hun gereedschap voor die avond. Ruloff
& Lamine zélf zíjn het gereedschap voor die avond.

of

Wie weet tot ziens!
Ingeborg van Dijk (moeder van Jitte (kleuterklas) en
Marijn (klas 2).

De ingrediënten: eigen composities, liedjes (Senegalees,
Engels, Frans) en choreografieën. Ze bewegen en dansen
zich van de éne hoek van hun wereld naar de andere.
Er ontstaat een kijk- en luisterspel waarin dans, zang en
instrumenten in alle denkbare combinaties voorbij komen.
De klankbeelden van Lamine en Ruloff zijn geworteld in
oude muzikale tradities, maar worden met respect bewerkt
tot een uniek nieuw geluid. Van opzwepend ritmisch tot
intiem vertellend.
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