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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het voelde als of we zomervakantie hadden. Zoveel zon,
zoveel mooi weer. Ook op onze studiedag, afgelopen
dinsdag, hing er een zomerse sfeer.
Toch lukte het goed om de knop om te zetten en flink aan
de slag te gaan. We hebben gelukkig nog een aantal weken
te gaan voordat dit schooljaar afgesloten kan worden. Er
moet nog veel gedaan worden, zowel in de klassen als op de
school. Dus gaan we aan de slag!
•

•

•

Ik wil u uitnodigen om een bezoek te brengen aan onze
website. Richard Bos heeft de afgelopen tijd hard
gewerkt aan een vernieuwde opzet van onze website.
Het is nog niet klaar maar geeft wel een mooi beeld
van hoe het moet worden.
Ook komend schooljaar gaan we een klas ( 5de klas) in
het nieuw steken. We hebben een grote gift gekregen
en kunnen daarmee nieuwe schoolmeubelen voor een
klas aanschaffen. Geweldig, we zijn er erg blij mee! Nu
zitten we met het vraagstuk van de oude meubelen.
Tot nu toe konden we deze aan een stichting geven die
spullen inzamelde voor scholen en tehuizen in Afrika.
Maar door de toename van de transportkosten kan
deze stichting de meubelen niet meer naar de plaats
van bestemming krijgen. We willen onze oude meubelen
een goede en zinvolle bestemming geven. Wie heeft er
een suggestie?
Bijna iedereen heeft op dit moment een digitale
camera. Er zijn vele momenten op onze school die u
graag wilt vastleggen. Vrijdag 23 mei vieren we het
Pinksterfeest. Ik wil u vragen om uw camera niet, of
zo spaarzaam als mogelijk, te gebruiken zodat alle
aandacht bij het feest kan blijven. De school gaat een
fotograaf vragen om foto’s te maken.

Heel goed weekend.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit de school
1. 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 16 mei tussen 12.00 en 15.00
Graag tot dan!
Fleur en Alita

2. Informatie over de avondvierdaagse
Goed lezen en bewaren!
Wij zijn nog op zoek naar mensen die tijdens de
avondvierdaagse (26 t/m 29 mei) op de stopplaatsen willen
staan met drinken voor de kinderen. Zowel voor de 5 als de
10 kilometer zoeken we nog ouders.
Je kan je aanmelden hiervoor bij Marrit Arbeek ( tel.
6936257) en Sandra Westerveld (tel. 6245500)
De avondvierdaagse start op maandag 26 mei en duurt t/m
donderdag 29 mei.
De start vindt plaats, alle vier de avonden, bij de sportclub
" Allen Weerbaar", aan de Zanderijweg in Bussum (de
sportvallei).
De 5 km vertrekt maandag, dinsdag en woensdag om 18.30
uur en op donderdag om 18.45 uur.
De 10 km vertrekt maandag, dinsdag, woensdag om 18.15
uur en op donderdag om 18.00 uur.
Iedereen graag een kwartier eerder aanwezig !
Voor de nieuwkomers het volgende:
Bij sportclub AW aangekomen, loop je de trap omhoog.
Boven gekomen staat een bord met daarop het veld
getekend, onderverdeeld in vakken met nummers. Je zoekt
onze schoolnaam en loopt vervolgens naar het veld. Op het
veld staan de begeleiders op je te wachten.
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Het veldnummer is voor alle 4 de avonden hetzelfde.
Ophalen:
De ervaring heeft geleerd dat de kinderen aan het einde
van de route de groep verlaten en met hun ouders
meegaan.
Het is voor ons dan niet meer mogelijk de kinderen bijeen
te houden.
Maak daarom goede afspraken met uw kind.
De begeleiding loopt terug naar de startplaats op het veld.
De kinderen die daar opgehaald worden moeten er zelf
voor zorgen dat ze de begeleiding niet uit het oog
verliezen.
Nog wat andere tips:
• Kom zoveel mogelijk op de fiets, parkeren is
problematisch.
• Neem weinig snoep mee, hier krijg je alleen maar dorst
van.
• Citroen met pepermunt in een zakdoek gewikkeld s.v.p.
niet meer meegeven! Dit beschadigt het glazuur van de
tanden.
• Neem voldoende drinken mee.
• Gooi geen afval langs de weg, trek niet aan bomen of
struiken e.d.
• Bij onweer beslist de commissie ter plaatse of er wordt
gelopen.
Het is voor ons niet mogelijk iedereen hiervan op de
hoogte te stellen.
• Bij vernielingen wordt de dader aansprakelijk gesteld.
• Indien er runderen lopen, jaag ze niet op.
Elke avond zal er een stopplek zijn met een versnapering.
Hiervoor zoeken wij nog een paar ouders!! Je kunt je
hiervoor opgeven bij Marrit Arbeek en Sandra
Westerveld.
Voor het behalen van een medaille moet het kind alle
avonden meelopen!
De kosten bedragen € 6,- per persoon, te voldoen bij de
leerkracht.
De inschrijving loopt vanaf maandag 21 april en sluit op
vrijdag 16 mei.
Op de laatste avond is het mogelijk de lopers te belonen
met een traditionele bos bloemen.
De groep verzamelt op het Wilhelminaplantsoen, waar de
muziekkorpsen zich tussen de scholen voegen.
Op het plantsoen is het dan een drukte van belang.
Vanaf 20.00 uur lopen we in een stoet richting eindpunt
(het startveld).
De hele groep loopt naar het veld alwaar de medailles
worden uitgereikt.
We hopen op net zo'n gezellige sfeer als voorgaande jaren.
Wij hebben er reuze zin in!
Net als vorig jaar is er voor iedereen een school-t-shirt.

Marrit Arbeek (035 6936257) en Sandra Westerveld (035
6245500)

3. Teken
Beste Ouders,
Willen jullie heel goed de kinderen controleren op teken,
vooral als ze naar de hei of het bos, enz. zijn geweest.
Groetjes Nelly

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 21 mei 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
Mei 2008
Maandag 19
Dinsdag 20
Woensdag 21
Vrijdag 23
Maandag
26
t/m Donderdag
29
Maandag
26
t/m Vrijdag 30
Juni 2008
Maandag 2
Woensdag 4
Donderdag 5

Tijd

Activiteit
Ouderavond klas 3
Ouderavond klas 6
Ouderavond klas 2
Pinksterfeest; school uit 14.30
Avondvierdaagse

Kamp Texel klas 6

Ouderavond klas 5
Algemene ouderavond
Kleuters vrij; kennismaking
nieuwe kleuters
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Vrijdag 6
Zondag 8

14:3016:30

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

Personeelsuitje
Concert Toch
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, laatste schooldag
Schoonmaakdag. Geen school
28 juni t/m dinsdag 12
augustus

* Naar verwachting
Vakanties schooljaar 2008 – 2009:
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

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.

Het Kinderatelier
Aan alle ouders,
Vanaf 12 mei opent “Het KinderAtelier’ haar deuren.
De naschoolse opvang met net wat meer.
Naast een huiselijke sfeer biedt Het KinderAtelier uw
kinderen uitgebreid de gelegenheid om zich creatief te
uiten en te ontwikkelen.
De kinderen worden om 13.15 uur of om 14.30 uur van
school opgehaald. De groep bestaat steeds uit maximaal 6
kinderen. Na wat te eten en te drinken beginnen we aan de
gezamenlijke activiteit. Op maandag zal dat tekenen of
schilderen zijn, op dinsdag koken we en op woensdag gaan
we boetseren. En als het mooi weer is nemen we de
activiteiten mee naar buiten! Hoewel de resultaten vast
heel mooi zullen zijn gaat het vooral om het plezier dat de
kinderen beleven.
Het Kinderatelier is opgezet door Katinka Wierper.
Uitgangspunten zijn de vrije school pedagogiek, heel veel
creativiteit en een sfeer van respect en waardering voor
elkaar
“Ik ben met Het KinderAtelier begonnen omdat ik het fijn
vind om samen met kinderen creatief bezig te zijn. Ik vind
het belangrijk dat er een sfeer is waarbij kinderen
zichzelf mogen zijn. Omdat de kinderen bij mij thuis
opgevangen worden, kunnen het huiselijke, sociale en
creatieve aspect goed gecombineerd worden. Kinderopvang
op deze manier is dan ideaal.”
De kosten zijn €8,- per uur per kind.
Het KinderAtelier is aangesloten bij een geregistreerd
gastouderbureau
zodat
de
kosten
via
de
kinderopvangtoeslag geheel of gedeeltelijk vergoed kunnen
worden.
Heeft U belangstelling of wilt U meer informatie, neem
dan contact op met Katinka Wierper:
tel. 035 69 21 213 of mail wierper@scarlet.nl
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Congres: Ruimte voor ouderschap
Graag wijzen wij u op het congres:
Ruimte voor Ouderschap
dat de gelijknamige projectgroep van de Iona Stichting
organiseert. Het vindt plaats op:
Woensdag 25 juni 2008 in het Muziekgebouw aan 't IJ
in Amsterdam.
Hoewel dit niet voor elke vrijeschool naast de deur is,
denken wij toch dat juist vrijeschoolouders geinteresseerd
zullen zijn in het programma. Wij vragen u daarom
vriendelijk een kort bericht op te nemen als
ingezonden mededeling over dit congres. U kunt daarvoor
onderstaande tekst als uitgangspunt nemen. Uiteraard
hebben we alle begrip wanneer u deze tekst inkort. Mocht
u nog vragen hebben: bel of mail gerust met:
Marije Ehrlich (020-6758537/06-46040987).
Marije Ehrlich
Iona Stichting

Hannah Belliot, Vincent Duindam, Joan Ferrier, Desanne
van Brederode, en vele anderen.
Optredens van Paul van Vliet, Hester Macrander en Anne
van Delft.

Kom je inzichten aanscherpen en je gezonde oudergevoel
sterken.
Zet ouderschap op de agenda!
Entree: 35 euro (particulier)/85 euro (professional), lunch
en boek inbegrepen.
Info & aanmelden: www.ruimtevoorouderschap.nl

Woonruimte gezocht!
Onze lieve Braziliaanse hulp Fabiana en haar man Charlie
staan per 1 juli op straat. Het huis dat zij tijdelijk konden
huren is verkocht. Wie weet er iets in Bussum voor deze
absoluut betrouwbare en nette jonge mensen? Een tijdelijk
onderkomen voor een paar maanden is ook welkom! Bel of
mail mij als je iets weet: 035 691 7424 of
info@juriannematter.nl
Jurianne
(moeder van Eise, klas 4 en Brecht, klas 3)

---Kind en ouders in de knel
Ouders hebben het tegenwoordig niet makkelijk. In een
overvol leven is het schipperen met tijd voor de kinderen.
Kinderen passen zich aan, maar hebben een goede start
nodig om evenwichtig op te groeien. Natuurlijk wil elke
ouder het beste voor zijn kind. Maar wat is dat eigenlijk?
Is drie dagen opvang beter dan vijf? Twee beter dan drie?
Waarop baseer je als ouder je keuzes en welke dilemma’s
kom je tegen? Hoe maak je opvoeden leuk? Hoe combineer
je werk en kinderen? Wat te doen bij ziekte, of als een
kind een dagje bij moet komen?
Ruimte voor Ouderschap
Ouderschap verdient waardering en ondersteuning van de
samenleving. Kinderen grootbrengen is hard werken.
Gebroken nachten, altijd beschikbaar zijn. Wat heb je
nodig om naast je werk een gezinsleven te realiseren
zonder structurele stress? Ruimer ouderschapsverlof,
flexibele werktijden, wie weet zelfs opvoedersinkomen.
Uiteindelijk gaat het om de kinderen, de toekomst van
onze samenleving.
Onder leiding van Yoeri Albrechts is er gesprek en
discussie tussen wetenschappers en deskundigen uit de
praktijk rond de thema’s:
- Wat is goed voor het kleine kind?
- Ouderschap, mogelijkheden en dilemma’s
- Wat hebben ouders nodig van bedrijfsleven en politiek
Met ondermeer: Prof. Christine Brinkgreve, Prof Jan
Willems, Bas Levering, Roos Wouters, Beatrijs Smulders,
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