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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Zoals beloofd leest u in deze schoolbel een verslag van de
algemene ouderavond. Daarin wordt ook de formatie voor
komend schooljaar aan u voorgesteld.
Ik zal u informeren over ons jaarthema.
•
Jaarthema: Sociaal Klimaat:
Komend schooljaar gaan we in onze studiedagen werken aan
één thema: Sociaal klimaat.
Naast het feit dat we voor het eerst met een
overkoepelend thema gaan werken, is ook het opnemen van
twee conferenties van twee aaneengesloten dagen, nieuw in
onze jaaropzet. We hebben met Michaël en in het voorjaar
van 2009 een conferentie staan van twee aaneengesloten
studiedagen. Hiermee willen we meer diepgang en
concentratie op onze studiedagen bewerkstelligen.
Over het centrale thema is heel veel te zeggen. Ik geef
hier een eerste aanzet. Het is een thema dat op allerlei
plaatsen in de school actueel is. In de klas, in het team en
in de schoolgemeenschap. Het gaat over alle relaties
tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Aan het sociale
klimaat zijn allerlei eisen te stellen, zoals veiligheid, zodat
het goed en gezond gaat in de klas. Dit geldt ook voor het
team, ook het klimaat tussen een leerkracht en kind en
leerkracht en ouder .
Voor een goed sociaal klimaat moeten voorwaardes
gecreëerd worden die betrekking hebben op de fysieke
omgeving, zoals de inrichting van de speelplaats en het
schoolgebouw, is duidelijkheid nodig omtrent grenzen in
school- en gedragsregels, communicatiestructuren en
procedures/protocollen, zijn activiteiten in de school nodig
die het sociale voeden en verzorgen en moet er gerichte
aandacht zijn voor de identiteit van de school, de
wezenlijkheid die de school draagt en inspireert.
Het is aan de tijd dat we ons hierop concentreren.
Natuurlijk hebben we ook op dit moment aandacht voor het
sociale klimaat maar komend schooljaar zetten we het in
het centrum van onze aandacht. Dit thema is ook actueel
omdat we binnenkort naar een andere huisvesting gaan. Er
gaat veel veranderen.

We willen op het einde van het komende schooljaar een
aantal resultaten hebben. Naast alle opbrengst die
ontstaan uit studie, het gesprek en uitwisseling, willen we
concrete resultaten in de vorm van o.a. een leerlijn
spiegeluur ( sociale vaardigheid in de klas), heldere
afspraken over schoolregels en pestprotocol en
communicatieafspraken. We hopen dat het thema ook
resulteert in zoveel geestelijke inspiratie dat daarmee de
grondsteen gevormd kan worden, het fundament voor onze
nieuw huisvesting.
Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom ons
jaarthema.
•
St.Jansfeest:
Dinsdag 24 juni vieren we het St.jansfeest. We hebben
een picknick op het terrein “Buitenzorg” te Baarn,
ontsteken het St.Jansvuur en gaan over het vuur springen.
Traditiegetrouw een heerlijk feest met zomerse
vrolijkheid en dynamiek. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Ik wil op deze plaats een paar kanttekeningen maken.
1.

2.
3.

4.

Het is het St. Jansfeest voor de kinderen. De
kinderen staan centraal en wij allemaal zorgen ervoor
dat het een mooi feest wordt voor onze kinderen. De
volwassenen hebben hierin een voorbeeldfunctie.
Graag geen introducés meenemen.
We zijn te gast op het terrein “Buitenzorg”te Baarn.
Het is een mooi terrein en als gasten houden we het
mooi. Wel is het dit jaar voor het laatst dat we daar
ons St. Jansfeest kunnen vieren. Laten we er een mooi
sluitstuk van maken, zowel wat deze bijzondere plaats
als het schooljaar betreft.
Let op: We hebben dit jaar een andere locatie voor
het volksdansen.

We zijn op dit schoolfeest met een grote groep kinderen
en ouders. In de voorbereiding doen we alles om het feest
goed te laten verlopen en ook veilig te houden. In verband
met de veiligheid vraag ik u om, tijdens het feest,
aandacht te hebben voor het geheel en mede
verantwoordelijk te zijn voor het goede verloop van het
feest. Er zijn situaties ( het onweer van vorig jaar) dat we
besluiten moeten nemen en de medewerking van iedereen
vragen. Het is op deze momenten belangrijk dat iedereen
aandacht heeft voor de situatie en dat de maatregelen
zonder meer geaccepteerd en opgevolgd worden.
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•
Herfstvakantie.
We zijn al enige tijd met de jaarplanning bezig. Ik wil uw
speciale aandacht vragen voor de herfstvakantie. Onze
herfstvakantie staat gepland in de week van 13 t/m 17
oktober 2008.
In het voorjaar bleek dat het ministerie een fout gemaakt
heeft met het vakantierooster 2008-2009 zoals dit op de
site van het ministerie staat. De regio noord was per abuis
in de week van 20 t/m 24 oktober gepland. In een brief
werd hierop gewezen en werd ons de vrijheid gegeven dit
te corrigeren. In overleg met het team hebben we
besloten om de herfstvakantie een week naar voren op te
schuiven. De planning van de periode tussen herfst en
kerst is altijd erg krap en de verschuiving van de
herfstvakantie geeft meer lucht in de drukste periode van
het schooljaar.
Nu blijkt dat veel scholen in de regio de oude datum
hebben gehandhaafd. Intussen zijn de afspraken voor het
komende schooljaar gemaakt en we kunnen niet terug.
Dus als er kinderen van u ook op andere scholen zitten dan
kan er mogelijk een probleem zijn met de verschillende
herfstvakantiedata.
Laten we er twee mooie slotweken van maken. Een goed
weekend.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit het bestuur
Verslag Algemene Ouderavond dd. 4 juni j.l.
Tweemaal per jaar organiseert de school een Algemene
Ouderavond. Deze avonden hebben tot doel om
ouders/verzorgers:
- Op hoofdlijnen te informeren over belangrijke
ontwikkelen in de school
- Bij te dragen aan de meningsvorming van Bestuur en
Directie
De thema’s van de laatste ouderavond waren:
1. Jaarthema 2008-2009
2. Begroting 2008
3. Formatie 2008-2009
4. Huisvesting

1.

Jaarthema

Over het jaarthema informeert Directeur Frans de Lange
op pagina 1 van deze Schoolbel.

2.

Begroting 2008

Penningmeester Leon van Haaster geeft in een bestek van
een kwartier de stand van zaken weer met betrekking tot

de financiën van de school. Voor we ons daar een oordeel
over vormen is het goed ons het volgende te realiseren:
•
Het Rijk heeft per 2006 een zogenaamde lumpsum
bekostiging ingevoerd. Dat wil zeggen dat scholen veel
vrijheid hebben gekregen met betrekking tot de
besteding van middelen. Daar staat tegenover dat
scholen ook verantwoordelijk zijn voor het financiële
beleid, tegenvallers, het treffen van adequate
voorzieningen cq reserveringen.
•
Als gevolg van de invoering en de daarbij behorende
overgangsregelingen krijgt onze school tot 2011 nog
een korting van 2,5% op de Rijksfinanciering (malus).
De begroting van 2008 voorziet in een financiering van
92% door het Rijk. De resterende 8% wordt gefinancierd
door ouderbijdragen. De afgelopen jaren is er hard aan
gewerkt om het extra dat we als Vrije School bieden ook
financieel inzichtelijk te maken. Dit extra wordt mede
door de ouderbijdragen mogelijk gemaakt. Men denke
hierbij aan euritmie, extra vaklessen, meer zorg (o.a.
interne begeleiding, remedial teaching en kunstzinnige
therapie), kleinere kleuterklassen, school- en jaarfeesten.
Met behulp van de ouderbijdragen investeren we ook in
onze medewerkers (scholing) en daarmee in de school zelf.
Ten opzichte van de Rijksvergoeding besteden we daarom
relatief meer aan personeel en relatief minder aan
materiele instandhouding (huisvesting). Het beleid om
structureel de kosten te drukken zal in de komende jaren
nog moeten worden doorgezet: Ten eerste heeft de school
de komende jaren nog te maken met de malus-regeling en
ten tweede nemen met het betrekken van een nieuw
gebouw
de
huisvestingskosten
toe,
alsmede
de
noodzakelijke reserveringen voor groot onderhoud.
Overigens stellen in Nederland de gemeenten aan
basisscholen schoolruimte ter beschikking, onderhoud is in
principe voor eigen rekening. De gemeente is daarom
straks ook de belangrijkste financier van de nieuwbouw.
Op een vraag van een van de ouders meldt het Bestuur dat
zij de herziening van de systematiek van de
ouderbijdragen nog onderzoekt. Vanzelfsprekend gaat zij
hierbij zeer zorgvuldig te werk. Er wordt goed gekeken
naar ervaringen van andere Vrije Scholen. In het komende
schooljaar komt het Bestuur hierop terug. Het is mogelijk
om hier met een kleinere groep van belangstellenden aan te
gaan werken, om zo een breed gedragen en goed
doordachte stelselwijziging te formuleren.

3.

Formatie 2008-2009

Bestuurslid
Giel
Verbeeck
voor
Personeelszaken
presenteert de formatie van het komende schooljaar:
Kleuter klassen Irma Millenaar
(1.0)
Edith Blom
(0.8)
Marit Brand
(1.0)
Klas 1:
Jeanine Boon
(1.0)
Klas 2:
Marielle van Schoonhoven
(0.5)
Marian van Vilsteren ☺

(0.5)
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Klas 3:
Klas 4:
Klas 5:

Klas 6:

Marja de Mare
Jacqueline Vergeldt
Rob Blok
Suze Bakker
Eugenie v. Dijck
Tessa Hobbs☺
Karen Bosman
Eveline Matser ☺
Suze Bakker

(0.8)
(0.2)
(0.8)
(0.2)
(0.5)
(0.4)
(0.1)
(0.9)
(0.1)

In deze tabel staat in de laatste kolom de werktijdfactor,
afgerond op hele decimalen (bijv. 1.0 is full time en 0.2 is
een dag in de week). Het ☺-teken staat voor te
verwachten gezinsuitbreiding.
Alle klassen hebben slechts één verantwoordelijke
klasseleerkracht. Maar een aantal klasseleerkrachten
staan niet full time voor de klas en laten bepaalde
vaklessen over aan collega’s.
We verwelkomen een nieuwe leerkracht voor de 1ste klas.
Jeanine Boon heeft naast de reguliere basisschoolopleiding
ook de Helicon opleiding tot Vrije School leerkracht
doorlopen en enige jaren ervaring in het basisonderwijs. De
school heeft alle vertrouwen in haar. Jeanine stapt met
een aantal specifieke kwaliteiten en vaardigheden de
school binnen. Omgekeerd heeft de school alle ervaring in
huis om haar vrije school loopbaan goed van start te laten
gaan.
De
school
heeft
te
maken
met
een
aantal
zwangerschapsverloven. Voor de aankomende zesde klas
zoeken we nog een vervanger tussen Herfst- en
Krokusvakantie. Zie http://www.vrijeschoolmichael.nl/ en
klik op ‘vacatures’.
De formatie voor de zorg ziet er als volgt uit:
Int. Beg.
Jeanny Brand
Rem. Teach.
Jeanny Brand
Jacqueline
Vergeldt
(ondersteuning individuele
leerlingen)
Suze
Bakker
(vervolgonderwijs en hoogbegaafden)
Irma
Millenaar
(leerrijpheidsonderzoek
oudste kleuters)
Kunstz. Th.
Katrien Janssens

(0.4)
(0.3)
(0.1)

(0.2)

(0.1)

(0.2)

De school is verheugd dat Jeanny Brand bereid is de zorg
in onze school te gaan coördineren. De formatie die
daarmee in de RT vrijkomt wordt ingevuld door een aantal
mensen met specifieke taken.
In de formatie van de vaklessen en het onderwijs
ondersteunend personeel treden geen belangrijke

wijzigingen op. De school heeft het vooruitzicht dat de
formatie voor euritmie op termijn kan worden uitgebreid.
Dit is vooral een personele kwestie en minder een
financiële.
Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor de
vrijwilligers die het onderwijs op de Vrije School Michaël
belangeloos ondersteunen en dat het komend jaar blijven
doen.

4.

Huisvesting

Voorzitter van de bouwcommissie Kees Peters brengt
verslag uit over de activiteiten van de afgelopen maanden.
De school is in 2006 het nieuwbouwtraject ingegaan.
Daarbij is na een architectenselectie proces (long list (8),
short list (4) en presentaties (4)) de keuze gemaakt voor
architectenbureau SP. Sindsdien is het plan SP verder
aangescherpt in overleg met betrokkenen. Ook is het
concept programma van eisen uit 2006 bijgesteld, zodat
het beter past op de financiële realiteit. Dit heeft
geresulteerd in een definitief programma van eisen, dat is
vastgesteld in oktober 2007.
Los van het Plan SP heeft het Ouderinitiatief een
alternatief plan ontwikkeld, op basis van het programma
van eisen uit 2006. Dit plan Rau, genoemd naar de
geestelijk vader ervan, heeft geheel eigen kwaliteiten,
mogelijkheden en karakteristieken.
Op basis van het al ingezette traject viel het aanvankelijk
niet mee om het plan Rau een plek te geven. Uiteindelijk
wilde ieder er zeker van zijn dat het plan dat de school het
meest te bieden heeft, de basis zou worden voor het
definitieve ontwerp. Daarom heeft het Bestuur eind 2007
besloten beide plannen (Rau en SP) naast elkaar te leggen,
vergelijkbaar te maken en te evalueren op tijd, kwaliteit en
geld. Op basis van deze evaluatie gaat het Bestuur voor de
zomervakantie 2008 een definitief besluit nemen over de
denkrichting (Rau of SP). Vervolgens gaat de school nog
voor het eind van het kalenderjaar een Definitief Ontwerp
indienen bij de Gemeente, zodat we medio 2010 ons nieuwe
schoolgebouw kunnen betrekken.
Het vergelijken van de plannen heeft het denken over de
nieuwbouw een impuls gegeven. Beide plannen zijn erdoor
aangescherpt. Ouders en personeel hebben deelgenomen
aan bijeenkomsten om de kwaliteiten van beide plannen te
verkennen. Hiervoor is de school het Ouderinitiatief veel
dank verschuldigd. De wijze waarop Kees Peters dit
objectiveringproces heeft begeleid is als uiterst
professioneel en plezierig ervaren.
Kort samengevat spreekt het concept rapport van de
Bouwcommissie van twee plannen die qua tijd en kosten
vergelijkbaar zijn, maar waar in termen van kwaliteit de
voorkeur ligt voor het plan SP. Deze samenvatting doet
uiteraard geen recht aan de grote hoeveelheid werk die is
verricht om tot deze conclusie te komen.
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Op basis van het concept rapport van de Bouwcommissie
heeft het Bestuur een principebesluit genomen. Dat
principebesluit bestaat eruit het eerder genomen besluit
voor het Plan SP, niet te herzien. Er was immers al in een
eerder stadium en op basis van een architectenselectie
voor SP gekozen. Het concept rapport van de
Bouwcommissie gaf vooralsnog geen aanleiding op dit
besluit terug te komen.
Helaas is pas na het verschijnen van het concept rapport
en het nemen van het principebesluit belangrijke
informatie omtrent de exacte hoeveelheid vierkante
meters van het Plan Rau beschikbaar gekomen. Het plan
Rau biedt voor dezelfde hoeveelheid geld een flink grotere
school. Ook al mist deze school misschien andere
kwaliteiten, dit is een overweging die zeker moet worden
meegenomen.
Van belang hierbij is ook het vraagstuk van de financiering.
Financiert de gemeente vierkante meters of stelt de
Gemeente bij wijze van spreken een zak met geld
beschikbaar waarmee we naar eigen goeddunken een school
kunnen bouwen? Verwarring ontstond toen twee
deskundigen elkaar daarover tegenspraken. Daarom is
besloten tot een nader overleg met het Ouderinitiatief,
waar ook de Medezeggenschapsraad bij aanwezig zal zijn.
Verder heeft het Ouderinitiatief nog een flink aantal
vragen. Daarvan vindt ook het Bestuur dat er serieus en
zorgvuldig naar gekeken moet worden, vooraleer het
principebesluit zou worden omgezet in een definitief
besluit. De datum voor het overleg met het Ouderinitiatief
staat inmiddels gepland voor woensdag 18 juni. We houden
u op de hoogte!
Giel Verbeeck, Bestuurslid Vrije School Michaël

Mededelingen vanuit de school
Voor wie dit bericht uit de vorige Schoolbel is ontgaan:

1. Zomer - loslaten – afscheid…
Als ik ergens vertrek omdat ‘het’ voorbij is, dan blijk ik
altijd bij de laatsten te horen die de jas aantrekt en gaat.
Of dat nu om een ouderavond gaat, een koorrepetitie of
een filmhuisbezoek:
Ik laat wat er was nog even bezinken en neem pas dan alles
wat belangrijk was mee met mij. De andere kant van de
kwaliteit 'verbinden' is bij mij wat zwakker. Loslaten,
afscheid nemen ligt wat minder in m'n aard. Gelukkig helpt
de zomertijd als er afscheid genomen moet worden.
De zesde klas is er nu volop mee bezig. Op Texel hebben
ze in hun kampweek hun eigen én elkaars kwaliteiten
gevoeld en ervaren. Ze zijn gegroeid én daarin bevestigd
door elkaar. In die kracht gaan ze nu hun eindtoneelstuk
vormgeven. Wat ze in de voorgaande jaren hebben ontdekt
en ontwikkeld, gaan ze nu versterken, bij elkaar brengen én
neerzetten. Daarna volgt Sint Jan: hóóg over de hóógste

vlammen! Dan volgt nog op woensdagochtend hun afscheid
van de andere klassen. Ze worden toegezongen en krijgen
hun dank en boeketten. Over het plein gaan ze in een lange
rij en worden ze toegezongen : “Nu vaarwel………….” Zo gaan
ze onder de bloemenbogen door - het plein af…
Ze moeten loslaten wat hen hier bracht. Ze zijn toegerust
en sterk voor wat er na de zomer op een nieuwe school
weer verder ontwikkeld mag worden.
Ook ouders maken in deze maanden hun afscheid door.
Voor ’t eerst of voor ’t laatst. Met elkaar heb je gewerkt,
geholpen om vorm te geven aan vriendschappen, klussen en
feesten. Daarom ben ik er elk jaar bij op die afscheidbogendag. Want er vertrekken kinderen die als kleuter bij
je thuis gespeeld hebben. Of er gaan ouders met wie je in
de derde samen… of met wie je op een algemene
ouderavond gesproken hebt over….
Afscheid nemen is soms: wegwezen hier! Maar mij helpt
het om hier goed het verschil te weten tussen: “dit is
voorbij en klaar” en: “dit blijft betekenisvol, ik neem het
mee.”
Voor wie zelf iets te beleven heeft aan het vertrek van
deze zesde klas kinderen en een aantal bijbehorende
ouders:
Eindtoneelstuk:
Eindtoneelstuk:
Sint Jan:
"Bogentocht":

do. 19 juni 19.30
vrij. 19 juni 19.30
di. 24 juni
woe. 25 juni ± 9.45

Truus Kuiper (Marleen, klas 6)

2. SCHMINKERS GEZOCHT!!!
Donderdag 19 en vrijdag 20 juni is de eindmusical van de
zesde klas op school te zien en te bewonderen. Deze
musical is natuurlijk lang niet zo mooi zonder schmink. Er
was altijd een soort van vast schminkteam op school maar
ook deze ouders zijn op een gegeven moment niet meer
daar. Daarom ben ik op zoek naar nieuwe schminkers die
het vooral leuk vinden om te doen en graag een kijkje
achter de coulissen van de school komen nemen.
Je hoeft het niet te kunnen maar er wel affiniteit mee
hebben. Ik zorg voor het materiaal.
Meld je aan via mijn email met je naam en telefoonnummer
en de dag dat je kunt en wil:
Bellen kan ook. Dan neem ik contact met je op.
Donderdag 19 juni
Vrijdag 20 juni

1e voorstelling aanwezig zijn: 8.30u.
2e voorstelling aanwezig zijn: 17.30u.
voorstelling: aanwezig zijn: 17.30u.

Bij voorbaat dank ook namens de 6e klas!!!
Jet Keizer (moeder van Guusje 6e en Tinka 2e)
Jet.keizer@planet.nl
Tel. 06 23601 338
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4. ’t Winkeltje/Bibliotheek
3. Bravo voor klas 2 en juf Marja.
Alweer een week terug 8.15 uur heerst er volop
bedrijvigheid in klas 2.
Ouders die de kinderen helpen in hun kledij en de laatste
puntjes op de I worden gezet.
Druk heen en weer geloop van kinderen die elkaar nog even
bekijken.
Tot juf haar gitaar pakt en inzet. Het valt min of meer
stil, ieder op zijn/ haar plekje en de kinderen beginnen
mee te neuriën. Je voelt dat ieder kind zichzelf zo weer
kan neerzetten en kan zakken. Wat muziek al niet kan
doen! Ik snel me naar de zaal en enige minuten later komt
Mente binnen.
Ze klimt op het podium en spreekt ons toe.
Ze verteld ons over Francesco en of we onze mobieltjes uit
willen zetten, anders zou die goede oude man zo schrikken.
Achteraf hoor ik van juf dat dit hele gebeuren op eigen
initiatief van Mente is bedachten neergezet.
Even later komen de andere kinderen al neuriënd binnen,
begeleid door juf Marja op haar gitaar. De afgelopen
weken hadden we al heel veel mogen zien van het toneel
stuk, want dagelijks werden er scènes uitgepakt en
neergezet, gevolgd door hele verhalen.
Soms al ’s ochtends om 7 uur als ik onder de douche stond
of ’s avonds nog even voor het sluiten der ogen. Toen de
grote dag naderde dacht ik eigenlijk al te weten hoe het
zou worden, maar de verassing was groot!
Dat het een pracht klas was dat wist ik maar dit!!
Ieder zo in zijn of haar rol, zo bij zich zelf zonder
afgeleid te worden.
Als je alleen al naar die kwaliteit kijkt raak ik ontroerd.
Kinderen van ruim 7/8 jaar die zo bij zichzelf kunnen
blijven is dat niet knap!
En dan de muzikale begeleiding van Janne ( cello) en RoosMarie (viool)als twee volleerde muzikantjes.
Ontroerend mooi!
Dat het zo allemaal neergezet kan worden dor de kinderen
gaat niet van zelf!
Vele uren van zang en toneel onder de bezielende
begeleiding van juf Marja zijn er aan voor af gegaan.
Een juf die zo de kwaliteiten per kind weet in te voelen en
misschien er nog wel meeruit haalt dan werd gedacht, is
dat niet fijn !!!
Ik heb genoten van al dit moois en ik weet zeker dat ik
namens de hele klas spreek.
Bedankt voor al dit prachtigs wat onze kinderen extra mee
krijgen.
Zonder mijn ogen te sluiten voor de misvattingen en
onrust (ouderavond j.l. over de nieuwbouw), hoop ik van
harte dat de positieve stroom waardoor al dit moois
neergezet kon worden, ook aangesproken wordt om bij het
goede te komen wat betreft de (nieuw)bouw.

Beste ouders en teamleden,
Met 't Winkeltje/Bibliotheek hebben we een mooi jaar
achter de rug. We zijn vooral erg gelukkig met de
uitbreiding die we twee maanden geleden mochten
realiseren.
Het geeft ons een stimulans om onze spullen beter
zichtbaar te maken en te weten dat ons werk gewaardeerd
wordt.
De zomervakantie nadert met rasse schreden en wij
beginnen de weken al af te tellen.
Daarom willen we iedereen die nog boeken van ons thuis
heeft liggen of een rekening open heeft staan vragen om
dit vóór de vakantie af te handelen.
Als je het zelf niet meer weet kijk je even op het lijstje
dat we ophangen.
Onze laatste opening is: vrijdag 20 juni
Houd dus deze datum in de gaten, ook als je nog
vakantiespulletjes of afscheidscadeautjes bij ons wilt
kopen.
Het is nu nog wel wat vroeg maar we wensen iedereen vast
een fijne, welverdiende vakantie toe.
In augustus kunnen jullie weer op ons rekenen.
Fleur en Alita

5. Koelkast
Lieve Ouders,
De papa van Minka uit de eerste klas heeft de koelkast
weggebracht! Heel erg bedankt!
Nelly

Groet van Therese Luijf
Moeder van Mayra van den Oudenrijn.
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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 18 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
Juni 2008
Vrijdag 13
Zondag 15
Woensdag 18
Donderdag 19
Vrijdag 20
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26

Vrijdag 27
Grote vakantie

Tijd

10:30

19:30
19:30

Maandag 29 en dinsdag 30
Oktober 2008
Maandag 13 t/m vrijdag 17
November 2008
Dinsdag 11
December 2008
Maandag 22 t/m vrijdag 2
januari
Januari 2009
Maandag 5
Februari 2009
Vrijdag 13
Maandag 16 t/m Vrijdag
20
Maandag 23 en dinsdag 24
April 2009
Donderdag 9
Vrijdag 10 t/m maandag 13
Maandag 27 t/m vrijdag 8
mei
Mei 2009
Maandag 11
Donderdag 21 en vrijdag
22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Vrijdag 5

Activiteit
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, laatste schooldag
kleuters
Getuigschriftendag,
school
13:15 uit, laatste schooldag
lagere school
Schoonmaakdag. Geen school
28 juni tot dinsdag 12 augustus

Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Studiedagen (congres)
Herfstvakantie
Jaarfeest: St. Maarten
Kerstvakantie

Studiedag
Jaarfeest: Carnaval
Krokusvakantie
Studiedagen (congres)
Jaarfeest: Paasfeest
Paasvakantie
Meivakantie

Studiedag
Hemelvaart
Jaarfeest?
(nog
helemaal duidelijk)
Pinksteren
Vakantiedag?
(nog
helemaal duidelijk)
Jaarfeest: St. Jan

niet

niet

Begin grote vakantie

Gehele rooster schooljaar 2008 – 2009:
Datum
Activiteit
Augustus 2008
Maandag 11
Studiedag
Dinsdag 12
Eerste schooldag lagere
school
Woensdag 13
Eerste schooldag kleuters
September 2008
Vrijdag 26
Jaarfeest: Michaël
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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.

Openlucht toneel
Een magische avond in het openluchttheater Cabrio in
Soest.
Wat gebeurt er toch in de grote zaal van de school op
zondagavond?
Kom
het
resultaat
bekijken:
Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 juli speelt de Droom
het stuk
De STORM (the Tempest) van William Shakespeare in
openluchttheater Cabrio in Soest. Aanvang 20:30 uur,
maar de zaal is ruim een uur van tevoren open, dus neem
wijn en broodjes mee en geniet van de unieke ambiance.
Het stuk gaat over de verdreven hertog Prospero die al
twaalf jaar met zijn dochter (Miranda), een inboorling
(Kalibaan) en geesten (o.a. Ariël) verblijft op een afgelegen
eiland. Als dan een schip voorbij vaart met aan boord
degenen die hem verdreven hebben, wendt hij magie aan
om allen op het eiland te doen stranden. Zo kan hij zijn
wraak voltrekken. Door schuld bevangen worden zijn, in
groepen gescheiden, gasten steeds waanzinniger en komt
langzaam hun ware natuur naar boven. Macht verliest zijn
waarde, Liefde neemt de toekomst en Wraak wordt
omgebogen in vergeving.

Bijzondere cadeauwinkel in Hilversum. Nu ook met
vestiging in Bussum! Gespecialiseerd in originele, vrolijke
cadeauartikelen voor kinderen en volwassenen. Wij hebben
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 verassen maar natuurlijk ook voor jezelf.
Ons adres is:
Just en Joy
Larenseweg 23 in Hilversum openingstijden: dinsdag t/m
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Kerkstraat 24 in Bussum (tegen over ijssalon Irene)
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30
zaterdag tot 17.00 uur.

Ik hoop jullie te zien als ik als Prospero het publiek
toespreek.
Meer
informatie
op
www.de-droom.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Tempest

of

Ernst, vader van Minka, klas 1

Plantenverkoop
Het was prachtig weer. Veel nieuwsgierige neusjes wilden
al voor de verkoop weten wat alles was. € 100,- van de
opbrengst is voor het fonds voor de nieuwbouw. Als je nog
vragen hebt over de gekochte plantjes of iets is mislukt
dan heb ik nog het een en ander in reserve.
In de laatste schoolweek, woensdag 25 juni, is er nog een
kleine plantenverkoop om 13:00 uur.
Tot dan!
Elian
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