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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het is lekker weer. Mijn raam staat open. Daarmee komen
de geluiden van het schoolplein direct mijn kamer binnen.
Deze week zijn dat de geluiden die horen bij de
voorbereidingen voor het Pinksterfeest. Het oefenen van
de dansen rondom de pinksterboom gebeurt volgens een
strak rooster.
Eerst dringen de geluiden van een klas die naar buiten gaat
mijn kamer binnen. Daarna is er een gegons van
kinderstemmen en de stem van de leerkracht die instructie
geeft. Opeens is het stil en wordt een lied ingezet. De klas
is aan het oefenen met de linten. Een mooi en vreugdevol
gebeuren.
Ik moet bekennen dat ik af en toe mijn raam dicht moet
doen als ik in gesprek ben of telefoneer. Maar het
relativeert het gewicht van mijn activiteit. Want dit
gebeuren op het schoolplein is onze school, zijn de
gebeurtenissen die onze school zo bijzonder maakt.
Daarvoor zijn we aan het werk.
Ik wil een datum onder uw aandacht brengen.
Op woensdag 4 juni is er een algemene ouderavond. Vanaf
20.00 uur willen we u graag informeren over de actuele
thema’s van de school, zoals het jaarthema voor volgend
schooljaar, de formatie, financiën en de stand van zaken
rondom huisvesting. Noteer het in uw agenda!
Vorige week vertelde ik u over de nieuwe schoolmeubelen
voor de komende 5de klas. Ik vroeg naar suggesties wat we
met onze oude meubelen gaan doen. Er zijn bruikbare
reacties binnengekomen, waarvan ik er een in gang ga
zetten:
Vanaf a.s. maandag hangt er een papier in de hal van de
school. Ik heb sets van een tafeltje en stoel in de
aanbieding. Het zijn vooral wat grotere maten ( 5de klas) en
een paar tussen- ( 3de klas ) kleine maten. Het zijn
gebruikte meubelen, dus met hier en daar beschadigingen.
We vragen een kleine prijs voor een set. ( € 15,= per set )
De opbrengst gaat in de pot voor de aanschaf van nieuw
klassenmeubilair voor de nieuwe school. U geeft op het
papier aan hoeveel u wilt bestellen en haalt de meubelen op
donderdagmiddag 26 juni ( na de laatste schooldag ) vanaf
13.15 uur op.

Een goed Pinksterfeest.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit de school
1. Foto’s pinksterfeest
Beste ouders en kinderen,
Vandaag, 23 mei, wordt het pinksterfeest op school
gevierd. Frederiek Beelaerts zal voor dit feest de
fotografie verzorgen.
Wanneer je het fotoalbum op het web wilt bekijken, kun je
een mailtje sturen naar:
frederiek.beelaerts@xs4all.nl
Frederiek stuurt je dan een mailtje terug met een link.
Wanneer je niet beschikt over een computer, leg dan
contact met een ouder die er wel een heeft.
Een mooi feest gewenst !!
De jaarfeestengroep

2. Laatste informatie over de avondvierdaagse
Volgende week is het zover, dan lopen we met 73 kinderen
de avondvierdaagse.
Startpunt: sportclub ‘Allen Weerbaar’ aan de Zanderijweg
in Bussum.
De 5 km vertrekt maandag, dinsdag en woensdag om 18.30
uur en donderdag om 18.45 uur.
De 10 km vertrekt maandag, dinsdag en woensdag om 18.15
uur en donderdag om 18.00 uur.
Graag iedereen een kwartier voor vertrek aanwezig!
Wij lopen dit jaar helemaal vooraan, dus het is van belang
dat iedereen op tijd is.
De intocht begint op donderdagavond om 20.00 uur vanaf
het Wilhelminaplantsoen, Op het sportveld worden de
medailles uitgereikt.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar kind tijdens
deze dagen. Je kunt als ouder zelf meelopen of iemand
anders vragen op jouw kind te letten.
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Vooral aan het einde van de route is het voor ons niet
mogelijk om de kinderen bijeen te houden.
Maak daarom goede afspraken met je kind.
De begeleiding loopt terug naar de startplaats op het veld.
We zoeken nog steeds ouders om ons op te wachten met
een heerlijke versnapering op de stopplaatsen, vooral voor
de 5 km. Wie wil?
Uitgebreide informatie staat in de vorige nieuwsbrief.
Veel wandelplezier!!!
Marrit Arbeek (035 6936257) en Sandra Westerveld (035
6245500 of 06 489 09 635)

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

4. Koelkast…
Beste Ouders,
Is er iemand met een grote auto - en flink veel zin - om de
koelkast met vries-gedeelte naar de Gemeentelijke
Afvaldienst te brengen? Graag, hij staat in de
ouderruimte, het is die oude, (kan niet missen) de andere is
nieuw.
DUS GRAAG.
Bedankt vast!
Nelly

5. Jiddisch vocaal ensemble TOCH
Beste ouders, kinderen en belangstellenden,
Na zo’n 12 jaar, zit mijn tijd als ouder op de Vrije School
Michaël er bijna op…..
Wij hebben een mooie, intensieve tijd op deze school
meegemaakt. Het lijkt mij leuk om deze periode feestelijk
af te sluiten en de school nog iets te schenken in de vorm
van een concertje.
Vier jaar geleden heb ik ook met veel plezier op school
gezongen met het Jiddisch Vocaal Ensemble Toch, waarvan
ik deel uitmaak. Toch (kern, wezen) is een klein
zanggroepje van zes mensen en een dirigent, we zingen
Hebreeuwse, Jiddische en Ladino liederen. Naast
meerstemmige a cappella, wordt er ook solistisch gezongen
met instrumentale begeleiding. Er wordt geen entree
gevraagd, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. De
opbrengst hiervan kan de school goed gebruiken om
muziekinstrumenten (klankstaven) voor de kinderen aan te
schaffen, zodat muziek voort blijft klinken…..
De Joden zongen onder alle omstandigheden: bij droevige
en vreugdevolle gebeurtenissen, bij arbeid en gebed, om in
extase te raken, of de spot te drijven. Niet alleen in hun
eigen muzikale idioom en tongval, maar in tal van talen en
toonaarden. Intiem en universeel, blijft het Jiddische lied
een onuitputtelijke bron van bezieling. Alle windstreken
weerklinken erin en tegelijk vormt het de neerslag van de
unieke Joodse geschiedenis. Ieder woord, elke klank bevat
een sprankje vuur dat wij levend willen houden door met
hart en ziel te zingen.
Je bent van harte welkom om te komen luisteren op
Zondag 8 juni van 14.30 tot 16.30 uur!!
In de grote zaal van onze school
Jij komt Toch ook?!
Mary Witteman
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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 28 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.

Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Grote vakantie

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

Onder voorbehoud komt volgende week de eerste versie van
het totale jaar rooster 2008 - 2009 in de schoolbel.

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
Vrijdag 23
Maandag
26
t/m Donderdag
29
Maandag
26
t/m Vrijdag 30
Vrijdag 30

Tijd

Pinksterfeest; school uit 14.30
Avondvierdaagse

Kamp Texel klas 6
13:0015:00

Juni 2008
Maandag 2
Woensdag 4
Donderdag 5
Vrijdag 6
Zondag 8
Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Woensdag 18
Woensdag 18*

Activiteit

14:3016:30

Plantenverkoop op het plein
(zie prikbord)
Ouderavond klas 5
Algemene ouderavond
Kleuters vrij; kennismaking
nieuwe kleuters
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
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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.

Taarten verkoop
Te bestellen op maandag en dinsdag via e-mail:
de_arend@casema.nl
heerlijke fruitige appelkruimeltaart (24cm)
lekkere boterkoek (26cm)
appeltaart(24cm)
Gembercake (28cm)
12 rozijnen cakejes
tulband
Schwarzwälder kersentaart

€ 7,50
€ 6,€ 7,50
€ 6,€ 3,50
€ 7,50
€ 9,50

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.
Op een andere dag een taart nodig? Overleg even en ik kijk
of het kan.
Ik hoop op veel reacties,
met vriendelijke groet Arvid

Piano te haal

Frodo is een echte BorderCollie; ‘een schapendrijver’… Het
type hond dat werkelijk alles doet ‘om de baas te pleasen’;
dus ook hard blaffen als waakzame hond.
Frodo is geen hond voor een jong gezin. Voor kinderen
vanaf 8/9 jaar blijkt hij echter de trouwste vriend; mits
deze kinderen echt houden van fysieke beweging;
regelmatig met hem willen gaan fietsen, hardlopen, met
ballen en stokken willen gooien, etc.
Het is een gigantische verantwoordelijke taak om een hond
in huis te nemen. Een BorderCollie is daarnaast een
opvallend intelligent (gevoelig) dier. Wij hebben dan ook
liever dat mensen er nog eens drie keer over denken
voordat zij ons benaderen.
Als u wellicht mensen weet die wel eens gesproken hebben
over de wens een vergelijkbaar type hond in huis te nemen,
dan komen wij natuurlijk heel graag met die mensen in
contact.
Zij kunnen dan bellen met James; telefoonnummer: 06
15552027
Vriendelijke groet,
Juf Tessa (klas 4) en James Hobbs

Plantenverkoop
Op 30 mei aanstaande van 13:00 – 15:00 uur is er een
verkoop van 200 á 300 tuin en moestuin planten op het
plein, bij slecht weer in de grote zaal.
Ik heb ze zelf gekweekt.
Van de opbrengst gaat een mooi bedrag naar het fonds
voor de nieuwbouw van de school. Heb je ook iets gekweekt
of het je grote planten voor de verkoop ben even met
Eliane tel. 693 5048

Gratis op te halen: een goede piano.
Info Jet Nijhuis 035-6564064
jetnijhuis@wanadoo.nl

Just en Joy

Gezocht: Nieuwe baas voor Frodo!

Gespecialiseerd in
originele, vrolijke
cadeauartikelen voor
kinderen en volwassenen.
Een
ruim
assortiment
romantische
Deense
lifestyle artikelen, nostalgisch speelgoed, handgemaakte
producten en servicegoed. Onder andere van de merken
RICE en GreenGate.
Just en Joy is zeer zeker een bezoek waard als je op zoek
bent naar een speciaal cadeau. Om iemand mee te
verrassen maar natuurlijk ook voor jezelf. Dagelijks
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Op maandag zijn we
gesloten.
Ons adres is:

Na lang overwegen zoeken wij een goede nieuwe baas voor
onze hond, Frodo.

Larensweg 23 in Hilversum.
Telefoonnummer: 035-6473199

Bijzondere cadeauwinkel
in Hilversum.

Just en Joy
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