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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Ik weet dat het straks lente wordt. Mijn geduld wordt op
de proef gesteld maar de lente komt. Dit basisgevoel zit
diep verankerd in mensen en gelukkig ook in mij. Elk jaar
weer steunen en rekenen we op deze ontwikkelingsgang
door het jaar. Stel je voor dat de lente niet zou komen,
dat het zo zou blijven als het nu is. Winterse buien met
wind en een temperatuur die kil aanvoelt. Onvoorstelbaar!
Gelukkig zijn er seizoenen.
In een ontwikkelingsproces laten we de geworden situatie
los en nemen dat wat wil worden op. Afscheid en welkom.
Er zijn ook ontwikkelingen waarbij de toekomst niet
zondermeer in beeld is. Zo is de PTT overgegaan in TPG.
We namen afscheid van de rode brievenbussen en kregen
oranje bussen. Ik ben niet helemaal op de hoogte van de
postontwikkelingen, maar de postbestelling vraagt nu meer
tijd dan vroeger. We verstuurden de onderwijskundige
rapporten ruim op tijd, maar TPG deed er zolang over om
de enveloppe in uw bus te doen dat de datum van inleveren
van het antwoordstrookje al verstreken was. Dus hier moet
het nog lente worden.
Ook is onze school in ontwikkeling met alle momenten van
afscheid en welkom. We gaan voor kwalitatieve
ontwikkeling. We zijn bezig met de voorbereiding van het
komende schooljaar, met de planning van de thema’s
waaraan gewerkt moet worden. Maar we kijken verder.
Waar staat de school over vier jaar? Wat moeten we nu
doen om over vier jaar aan te komen waar we graag willen
zijn? Het is net als in de natuur. Je moet op tijd zaaien om
op de goede momenten te kunnen oogsten.
Een paar mededelingen van organisatorische aard:
•
Onze afspraken rondom extra vrije dagen zijn
duidelijk en staan beschreven in de schoolgids op
pagina 23. Onze regels rondom incidentele
afwezigheid, zoals doktersbezoek en de tandarts zijn
ook duidelijk. U meldt dit aan de leerkracht. Als uw
kind regelmatig een uurtje afwezig is, bijvoorbeeld
een reeks behandelingen bij de orthodontist,
bijlessen, enz. dan bespreekt u dit met de
klassenleerkracht. Uitgangspunt in dit gesprek is dat
het niet onder schooltijd kan, tenzij er duidelijk geen
andere mogelijkheden zijn. U komt tot een afspraak

•

•

•

met de leerkracht over een moment waarop het zo min
mogelijk het onderwijsleerproces van de klas stoort.
Het komt voor dat er kinderen na schooltijd ( 13.15
uur ) op het schoolplein spelen omdat u nog moet
schoonmaken of nog spreekt met de leerkracht. Dan
komen ook de kinderen die bij de overblijf zijn, op het
schoolplein. Met de overblijf zijn afspraken gemaakt
over overblijf- en pleinregels. Alle kinderen moeten
zich aan de afspraken houden. Het beste is als u
vooraf even overleg hebt met de leidster van de
overblijf over uw kind.
Komende week hebben we een bijzondere ouderavond
over euritmie. Onze euritmieleerkracht, Chantal
Heijdeman, komt op 8 april, 20.00 uur vertellen over
euritmie. U bent allen van harte uitgenodigd. Deze
ouderavond komt in plaats van de eerder geplande
ouderavond voor de kleuterklassen van 15 april.
Ik wil u nogmaals wijzen op de algemene ouderavond.
Deze avond is, in verband met de avondvierdaagse, een
week opgeschoven. De nieuwe datum is woensdag 4
juni.

Ik wens u allen een goed weekend. Ik hoop dat het een
beetje lente wordt.
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
Overblijf: Medewerk(st)er(s) Gezocht
Gezocht: enthousiaste medewerker(s) voor de overblijf
(naschoolse opvang van de Vrije School). Wij zoeken
iemand die graag met kinderen tussen de 4 en 8 jaar
werkt, affiniteit met de Vrije School heeft en ons team
wil versterken. Scholing in de richting van kinderopvang
heeft voorkeur, maar is niet noodzakelijk. Wij werken op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 uur
en 15.00 uur. De opvang is op school voor kinderen van de
Vrije School Michael. Op maandag en vrijdag kunnen we
per direct versterking gebruiken.
Reacties of vragen kun je richten aan Hanke Leerink,
moeder Baukje (klas 2) en Anne-Marchien (klas 6) tel. 0356244131.
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Fietsen op slot

Mededelingen van de redactie

Alle fietsen op slot zetten in het fietsenrek!!!
Er is afgelopen week een fiets brutaal weggehaald!
Laat nooit kostbare spullen in je auto liggen als je je kind
naar school brengt, ook niet voor eventjes!!

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

En s.v.p. nooit parkeren voor de schoolingang!
Groetjes Nelly
Langleve het Ouderkoor
Elke donderdagochtend word ik wakker met dezelfde
gedachte:
“Fijn, koor vandaag, straks mag ik weer zingen!”

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:

Ik zit op het ouderkoor. Een clubje enthousiaste moeders
onder leiding van een zeer toegewijde dirigent, arrangeur
en nog veel meer; Karen Bosman.
Twee jaar geleden ben ik voor de gein een keertje naar
koor gegaan, want ik kon helemaal niet zingen, laat staan
noten lezen, dus dan kan je toch niet in het koor?! Na deze
ene keer ben ik elke donderdagochtend aanwezig geweest,
ik heb misschien een keer gemist. En weet je waarom?,
omdat zingen heerlijk is, omdat zingen verbindt, omdat
zingen je met elkaar verbindt, met de school verbindt, met
de kinderen verbindt. Omdat je in het koor leert zingen,
leert ademen, leert luisteren, prachtige liedjes leert die
we mogen zingen tijdens een jaarfeestviering (het
kippenvel gehalte is hoog) of in de gang in de adventtijd,
onder de douche, in de auto, bij het kerstdiner, in de
palmpasen optocht of bij de meiboom op het plein met
Pinksteren. Kortom zingen maakt mij gelukkig!
Je begrijpt beste lezer, dit is een oproep voor nieuwe
koorleden m/v. Kom een keertje meedoen, zonder stemtest
en zonder verplichtingen. Elke donderdagochtend in de
grote zaal van 09.45uur tot 10.00 uur met een kopje
kruidenthee. Wees welkom en geef het ouderkoor nog een
lang leven!
Jet Keizer (moeder van Tinka, 2e klas en Guusje, 6e klas)

Woensdag 9 april 2008
Kopij die via e-mail wordt aangeleverd graag aanduiden met
‘Schoolbel’ of ‘Prikbord’ in de onderwerpregel.

Agenda
15 april: Ouderavond kleuterklassen 1, 2, 3 gaat niet door
en is van de agenda gehaald.
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
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
Donderdag 5
Vrijdag 6

Tijd

Activiteit
10 min. Gesprekken
10 min. Gesprekken
10 min. Gesprekken
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
Kleuters vrij; kennismaking
nieuwe kleuters
Personeelsuitje
Pag.2 van 3

Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Woensdag 18
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Grote vakantie

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

Vakanties schooljaar 2008 – 2009:
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

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.

Taarten verkoop
Te bestellen op maandag en dinsdag via e-mail:
de_arend@casema.nl
-

heerlijke fruitige appelkruimeltaart (24cm) € 7,50
lekkere boterkoek (26cm)…………………….€ 6,appeltaart(24cm)……………………….……..€ 7,50
Gembercake (28cm)…………………….…….€ 6,12 rozijnen cakejes……………………………€ 3,50

Dit alles vers zelf gebakken door Arvid Van Landeghem uit
klas 5 op woensdagmiddag. Dus uw bestelling kunt u
ophalen op donderdagmorgen voor schooltijd. De opbrengst
is voor het schoolkamp.
Ik hoop op veel reacties,
met vriendelijke groet
Arvid
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