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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Ik heb vorige week een fout gemaakt. Ik sprak over de
verandering van PTT naar TPG. Dat moet de TNT ( op z’n
engels uitgesproken) zijn. Ik ben niet zo goed in
afkortingen. Ze lijken erg snel op elkaar.
Ik wil u deze week informeren over drie zaken:
1.
Het schoolzwemmen
2.
Wijziging van ons sleutelbeleid
3.
vandalisme op ons schoolterrein.
1. Schoolzwemmen:
Zoals u misschien weet heeft onze school het
schoolzwemmen op het rooster van de 2de klas staan.
Tijdens evaluaties kwam het schoolzwemmen ter discussie
te staan. De uitkomst van deze discussie is, dat de school
besloten
heeft
om
vanaf
augustus
2008 het
schoolzwemmen niet meer op het rooster van de 2de klas te
plaatsten.
De didactische werkgroep van de school is aan het werk
met de roosters en de vormgeving van de schooldag. We
willen een evenwichtig werkklimaat waarbij de schooldag en
de schoolweek ritmisch gevormd zijn. We zien het als een
ademhaling door de dag, week en periode heen. Nu blijkt
dat deze uitgangspunten voor de 2de klas moeilijk te
realiseren zijn. Het schoolzwemmen knipt de week in twee
delen en maakt dat de dinsdag als schooldag niet uit de
verf komt. Verder komt uit een evaluatie van het leerplan
van de tweede klas naar voren dat er te weinig tijd over
blijft voor andere belangrijke vaklessen. Ondanks dat de
kinderen het schoolzwemmen een heerlijke activiteit
vinden, neemt het zoveel tijd op het rooster in beslag dat
daardoor het geheel van de schooltijd onder druk komt te
staan. Hiermee leveren we ongeveer 20% van de
onderwijstijd in voor een half uur zwemmen.
De school ziet dat we in toenemende mate keuzes moeten
maken. We willen kwaliteitskeuzes maken zodat we tot
verbetering kunnen komen. Dat is ook op het
schoolzwemmen van toepassing. We stoppen met het
schoolzwemmen om de kwaliteit van de schooldag in de 2de
klas te verbeteren.
Daarnaast zien we dat activiteiten die nu nog in schooltijd
plaatsvinden, in toenemende mate in de buiten schoolse
opvang terecht komen. Dit is ook met het schoolzwemmen
gebeurd. Onze buitenschoolse partner, SKBNM, heeft een

systeem van zwemlessen opgezet dat in plaats komt van
het schoolzwemmen.
De boodschap is dat we stoppen met het schoolzwemmen.
Maar het onderliggende verhaal is dat we een beleid
voeren waarbij we kiezen voor kwaliteit en kwalitatieve
verbetering. Ik heb bovenstaande mededeling ook per
brief naar de ouders van de oudste kleuters en 1ste klas
verstuurd.
2. Wijziging van ons sleutelbeleid:
Er zijn teveel sleutels van onze school in omloop. Een groot
aantal zijn te achterhalen, een aantal ook niet. Om meer
zicht te hebben op wie er in de school is, (zeker in het
weekend) gaan we de alarmcodes wijzigen. Een alternatief
zou zijn om de sloten te vervangen. Maar gezien onze
nieuwbouwplannen is dit een dure oplossing. We gaan de
oude alarmcodes een periode samen laten lopen met de
nieuwe codes. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar
gaan we enkel nog met de nieuwe codes werken. Daarom
moet iedereen die nu een sleutel heeft dit melden bij Ruud
van Loij (rloij@wanadoo.nl)
3. Vandalisme op ons schoolterrein.
Elke maandagochtend haalt Nelly een vuilniszak aan rommel
van ons schoolplein af. Ook door de week zwerft er veel
rond. Zeker nu het weer lente wordt zijn er veel jongeren
na schooltijd en in het weekend op het plein. Er wordt ook
regelmatig vernielingen aangericht of graffiti op muren
aangebracht.
We hebben weinig middelen in handen om dit tegen te gaan
ook omdat het schoolterrein openbaar gebied is. Dus zelfs
als de politie door buurtbewoners wordt gebeld kunnen
deze niet ingrijpen en jongeren van het terrein
verwijderen.
Nu gaan we het volgende proberen. Er komen op
verschillende plaatsten “verboden toegang” borden te
hangen. We gaan in een protocol aangeven wie wel en wie
niet bevoegd is om op dit terrein te zijn. Dit protocol komt
achter het raam van de ouderruimte te hangen. Ook de
politie en de wijkagent krijgt een afschrift van dit
protocol. Hiermee krijgt de politie de bevoegdheid om
mensen die niet bevoegd zijn van het terrein te
verwijderen. Misschien helpt het.
Goed weekend.
Frans de Lange
Directeur
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Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
Vooraankondiging avondvierdaagse
Beste ouders,
Zoals jullie wellicht weten, zal de avondvierdaagse dit jaar
plaatsvinden van maandag 26 mei t/m donderdag 29 mei.
De afgelopen jaren is de organisatie van de
avondvierdaagse voor onze school in handen geweest van
Ellen Pauw en Henriëtte Kerkenaar, die dat met veel
enthousiasme hebben gedaan. Wij willen hen hier heel erg
voor bedanken. Dit jaar wordt de organisatie overgenomen
door Marrit Arbeek en Sandra Westerveld.
Er kan voor 5 km of de 10 km worden ingeschreven.
Vanaf 21 april zullen de inschrijfformulieren bij de
leerkracht aanwezig zijn. De kosten bedragen dit jaar
€6,00 inclusief versnaperingen. De inschrijfdatum sluit op
16 mei. Verdere informatie zal nog volgen.
Met vriendelijke groeten,
Marrit Arbeek (moeder Pim klas 1 en Daan klas 4)
Sandra Westerveld (moeder Jorán klas 1 en Marinda klas
5)
Het Ouderkoor, Mijn Ouderkoor.
Op woensdagavond begin ik mijn papieren en potloodje voor
de koorrepetitie van de volgende dag bij elkaar te leggen.
Waar waren we ook al weer mee bezig?? O ja… die was
best moeilijk. En… die klonk héél mooi,
3-stemmig vorige week… hopen dat we die morgen nóg een
keer kunnen zingen!
Zo vergaat het mij al meer dan 11 jaar, met een korte
tussenpoos, elke schoolweek.
Soms zing ik alt, soms sopraan. Mijn stem is niet slecht,
maar ook niet supergoed. Maar zoals alles wat ik met
plezier doe en blijf doen; het gaat natuurlijk steeds beter.
Het spannende spel van luisteren en kijken, van klank en
ritme krijg je steeds beter onder de knie.
En het leuke is: dat geldt voor ieder koorlid. En dán
ontstaat er elke keer weer dát moment: iets moois laten
klinken mét elkaar.
Een beetje vergelijkbaar met een teamsport: samen de
wedstrijd spelen en De uitslag is Onze uitslag.
Een groot verschil is wel dat je in een koor niet te maken
krijgt met een dramatische nederlaag – er is geen
tegenstander – alleen een steeds mooier spel.

En wat het oplevert in de liederen, doet het ook binnen
school, tussen mensen.
Als pas startende kleuterouder leerde ik ouders kennen
van oudere kinderen. Ik leerde liederen die mijn toen jonge
kind hier ook zou gaan leren. (nu zingen we ze al jaren
samen).
Mij heeft het verbonden met bedoelingen op school, met
jaarfeesten, met mensen.. Ik voelde me niet beperkt tot
die ene, toevallige klas van mijn kind maar opgenomen in
een veel bredere stroom in de school, de klassen, de jaren.
En wat het mij bracht kon ik ook weer geven.
De jongste zit inmiddels in klas 6. Misschien blijf ik nog
komen volgend schooljaar, op donderdagochtend om 8.45.
Dan kan ik de vertrouwde liederen blijven zingen en weer
nieuwe leren – in verbondenheid met anderen, voor
kinderen, in deze school.
Wil je meer weten, of geloof je 't niet helemaal, bel onze
dirigente:
Karen Bosman 035-6936572 of mij: Truus Kuiper 0356934787 moeder van Marleen in klas 6.

Adverteren in de zomereditie van de Seizoener
Er is nog advertentieruimte in het komend nummer. Wees
er snel bij, want vol is vol. Heb je speciale wensen of heb
je hulp nodig bij het opmaken van een advertentie, reageer
dan direct.
Vanaf € 31,25 kan je al adverteren in ons middenkatern
van de Seizoener.
Voor meer informatie; Karin Boodt bel; 035-6918347 of
mail; lion182@zonnet.nl

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 16 april 2008

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

Vakanties schooljaar 2008 – 2009:

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 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
Maandag
25
t/m
Vrijdag
30
Juni 2008
Maandag 2
Woensdag 4
Donderdag 5

Tijd

Vrijdag 6
Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Woensdag 18
Woensdag 18*
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Grote vakantie

* Naar verwachting

Activiteit

Eerste schooldag
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Begin
grote
vakantie:

Di. 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

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

Kamp Texel klas 6

Ouderavond klas 5
Algemene ouderavond
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
Toneeluitvoering klas 6
Werkavond kleuters
St. Jansfeest; School 13:15 uit
Afscheiddag
Getuigschriftendag,
school
13:15 uit
Schoonmaakdag
28 juni t/m dinsdag 11 augustus

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.

Muziekvereniging Crescendo zoekt nieuwe leden!
Op donderdag 24 april a.s organiseert Muziekvereniging
Crescendo te
Bussum een inloopavond van haar
beginnersorkest. Dat wil zeggen dat iedereen (van jong tot
oud) van harte welkom is een kijkje te komen nemen op de
repetitie en natuurlijk om mee te spelen.
Speel je al een tijdje een blaasinstrument of slagwerk, dan
ben je meer dan welkom.
De inloopavond vindt plaats in onze repetitieruimte Scala,
Schaepmanlaan 8 in Bussum en duurt van 19.00 tot 20.00
uur (onze normale repetitietijd).
Graag van te voren aanmelden bij Iris de Wilde (tel. 0356948665) of Annemieke van Eijden (tel. 035-6920081),
dan zorgen zij ervoor dat er bladmuziek voor jouw
instrument is.
Graag tot ziens op 24 april!
Zie voor meer informatie: www.crescendobussum.nl
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Kunstzinnige vakantie
Kunstzinnige vakantie in (midden) Frankrijk? Dat kan!! Van
28 juli tot 1 augustus kun je beeldhouwen in hout, op een
boerderijtje in de Allier, bij Dick en Lien Troost. 's
Morgens les, 's middags vrij werken. Voor de kinderen
heeft Lien een apart programma. Rustige camping municipal
op 300 m. Bos vlakbij, zwemwater op 15 min rijden.
Beeldhouwgroep max. 5 deelnemers.
Zie de website www.woodsculpture.nl en de folder in de
ouderruimte!!!
U kunt ons ook bellen: 035 6912992.

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
- Tulband………………………………………………………………….€ 7,50
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.
Met vriendelijke groet
Arvid

Guppen in de aanbieding
Jonge guppen, nog niet zichtbaar of het mannetjes of
vrouwtjes zijn € 0.25 per stuk.
Guppen zijn tropische visjes, dus deze zijn niet gewend om
in koud water te zwemmen.
Opbrengst voor het kamp van Arvid Van Landeghem.
Groetjes Arvid Van Landeghem klas 5
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