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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het schooljaar spoedt zich naar het einde. In de school
heerst grote activiteit. De leerkrachten zijn druk bezig
met de getuigschriften, de laatste ouderavond van het
jaar, het toneelstukje en nog veel meer. De 6de klas is deze
week op kamp. Vanaf volgende week werken ze aan hun
toneelstuk.
Intussen richt ik mijn blik op volgend schooljaar en wordt
de jaarplan en –planning gemaakt, een nieuwe uitgave van
de schoolgids en jaarboekje.
Woensdag 4 juni hebben we een algemene ouderavond en
dan informeer ik u over verschillende aspecten van het
komende schooljaar. Ook wordt de formatie van volgend
jaar gepresenteerd en krijgt u zicht op de financiële
middelen waarmee we weer een goed schooljaar gaan
realiseren. Ik hoop u op woensdagavond te ontmoeten.
Ik vertelde u vorige keer over de nieuwe schoolmeubelen
die we krijgen. We moeten een goede bestemming vinden
voor de oude meubelen. Ik heb in de gang een papier
opgehangen waarop aangegeven kan worden wie interesse
heeft voor het kopen van een setje. Tot nu toe is de
reactie teleurstellend. Ik geloof niet dat we op deze
manier een groot aantal schoolmeubelen ( ongeveer 30 sets
) kwijtraken. We hebben ook geen mogelijkheid om ze op
te slaan. We moeten ze echt per 26 juni kwijt. Wie heeft
nog een suggestie?
Goed weekend,
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit de school
1. Het Pinksterfeest als inwijdingsdans
Een nieuwe meiboom pronkt in het midden, de kleurige
linten schitteren in de zon. Het blijft ontroerend om alle
kinderen, gekleed in het wit, vol toewijding te zien dansen.
Lang leve mijn zonnebril die m’n tranen zorgvuldig weet te
verhullen.

Dan komt het moment waarop de zesde klassers de linten
overnemen van de vijfde klassers. Even voel ik de
lading….de laatste meidans rond de boom voor deze jonge
mensen die na de zomer deze veilige haven zullen verlaten
om het volwassen strijdperk te betreden.
Hun bewegingen zijn nonchalant als de meisjes zich in een
kring binnenin opstellen en de jongens de buitenste kring
om hen heen sluiten. De ene jongen al met het dons op de
bovenlip, een ander er nog tenger uitziend op te grote
schoenen. Ze zweven tussen kind en volwassen en weten
niet goed of ze nu laconiek of serieus zullen deelnemen aan
dit symbolisch schouwtoneel.
De muziek zet in. Als een tandwiel zet de kring zich in
beweging. Het duurt even want het is zoeken met dat
slungelige lijf en die linten. Maar dan is het moment daar,
waarop trom en dans samenvallen en de groep zich als één
lichaam overgeeft aan het opzwepend ritme. De kleuren
schieten als een prisma aan mij voorbij.
Mijn oog valt op twee jongens. Beste vrienden zijn het. Al
vanaf hun babytijd volg ik op de zijlijn hun levensloop. In
een flits zie ik ze schouder aan schouder exact tegelijk
opgaan in hun bewegingen, die groot en krachtig zijn. Hun
blik is vorsend en geconcentreerd. De benen stampen, de
borst verbreed. Ze zien eruit als strijders die zich
overgeven aan een rituele inwijdingsdans. Een groene band
om het hoofd, de ene donker, de ander rossig. De
trommelaar slaat hard op het vel en de jongens dansen als
in trance op het ritme, mannelijk en onverschrokken.
Temidden van het wervelend geheel, is het dit beeld dat
me treft. Met ontzag zie ik hun zelfbewustzijn en kracht.
Vol karakter….. volwassen. Ik vraag me af of ze het zelf
ook heel even zo voelen.
Renée Rosenboom

2. Vaderdag concert
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een vaderdagconcert en
wel op 15 juni van 10.30 tot 12.00 uur
De gelegenheid voor alle musicerende kinderen om hun
kunnen ten toon te spreiden. Iedereen mag mee doen met
één of twee liedjes. Alle instrumenten zijn welkom en alle
combinaties mogelijk. Meedoen aan een concert is niet
alleen leuk maar ook erg leerzaam; we leren al vroeg om
gaan met plankenkoorts, faalangst en samen spelen. De
oudere leerlingen inspireren de jongere en omgekeerd zien
de oudere hun vorderingen.Opa’s, oma’s, ooms en tantes,
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buurvrouwen kunnen horen hoe goed je al kunt spelen en
speelvriendjes kunnen je bewonderen en eindelijk eens
horen waarom je niet altijd met hun buiten kunt spelen.
Redenen genoeg om mee te doen aan dit jaarlijks terug
kerende schoolconcert.
Inschrijven voor het concert doe je door het
onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij juf
Eugenie (in haar postvakje dan graag) of door een mail te
sturen naar Barend ( barendenanne@hetnet.nl ). Speel je
(nog) geen instrument of durf je nog niet dan ben je
natuurlijk van harte welkom om te komen luisteren en je te
laten inspireren.
-----------------------------------------------------------------Naam:………………………………………………………………………….
Klas:……………………….
Titel
lied:…………………………………………………… Componist:……………………….
Titel
lied:………………………………………………………Componist:……………………….
Hoeveel mensen neem je mee?:…………………
------------------------------------------------------------------

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 4 juni 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
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

14:3016:30

Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Zondag 15
Woensdag 18
Donderdag 19
Vrijdag 20
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Grote vakantie

Activiteit

10:30

19:30
19:30

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
Vaderdagconcert
Uitstapje oudste kleuters, 4 en
5 jarigen vrij
Toneeluitvoering klas 6
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

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. Deze week
is het nog niet gelukt om het rooster af te krijgen (mijn
tijdprobleem, Eddy)
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ook over de hindernissen en het loslaten van oude
gewoontes kan zij haar praktijkervaring delen.

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.

Vrijdag 30 mei: Plantjes verkoop
Met veel plezier heb ik +/- 300 tuin- en moestuin plantjes
gekweekt.
Van 13:00 – 15:00 uur is de verkoop, op het plein.
Graag alle potjes de komende 3 weken retour in de doos
achter de deur van de ouderruimte.

De gratis informatieavonden vinden plaats in Wooncentrum
De Heul aan de Koekoeklaan in Bussum, op 3, 10 en 17 juni
van 19.30 tot 22.00 uur.
Het aantal plaatsen is beperkt! Voor aanmelding en
informatie mail je naar: makemoreofyourlife@planet.nl of
bel je: 035 7851144.
U bent van harte welkom op één van deze avonden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Peter van Goor : 06 28335499
Jacqueline van Tol: 035 785 11 44 (moeder Olivier, klas 6)
petervangoor@planet.nl jacquelinevantol@tiscali.nl

Bedankt,
Elian

Gratis informatieavonden Time-management
Op dinsdag 3, 10 en 17 juni van 19.30 tot 22.00 uur vinden
in De Heul, Koekoeklaan 3, in Bussum gratis
informatieavonden plaats over modern Time-management.
Steeds meer mensen komen ‘tijd te kort’ in onze hectische
maatschappij. Dát doen wat je het liefste wil, staat vaak
onderaan de ‘to do’ lijst. Burn out door stress is, mede
daardoor, aan de orde van de dag.
Als je het vaak te druk hebt en je nauwelijks toekomt aan
dat wat je eigenlijk liever zou willen doen, dan is deze
avond beslist iets voor jou!
Het unieke van deze nieuwe vorm van Time-management is,
dat efficiënt werken én je gelukkig voelen, even belangrijk
zijn. Tijdens deze interactieve avonden wordt daarom ruim
aandacht besteed aan het gevoelsaspect en de beleving van
tijd. Geen standaard verhaal dus, maar inspelen op wat er
bij jou leeft. Je krijgt verschillende mogelijkheden
aangereikt om jouw huidige situatie structureel te
veranderen.
Of je nu een fulltime baan hebt, of privé en parttime werk
wilt combineren, met Time-management creëer je rust en
ruimte. Jij wordt de baas over jouw tijd.
Daar profiteer je zelf van én het is aangenamer voor de
mensen om je heen.
Deze inspirerende avonden worden gegeven door
managementtrainer Peter van Goor en door Jacqueline van
Tol, die na het volgen van de training, de voordelen van
deze vorm van Time-management heeft ondervonden. Maar
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