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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
De eerste klap is een daalder waard. Misschien zijn er nog
veel meer spreekwoorden en gezegdes over de waarde en
kracht van een goed begin (is het halve werk.) Het begin
van dit schooljaar was zeer waardevol. We hebben een
uitstekende start gemaakt. Het was mooi om te zien hoe
de kinderen, na de vakantie weer de school binnen kwamen.
Ze hadden er zin in en de gezichten waren verwachtingsvol.
Ook was het dinsdagochtend een warm en feestelijk
gebeuren, toen de nieuwe 1ste klas in de zaal door alle
andere kinderen werd toegezongen.
Op deze manier hebben we een goed begin gemaakt van dit
schooljaar. Zoals elk jaar, wordt ook dit een spannend jaar.
Misschien wel het laatste schooljaar in dit gebouw. Maar
we willen er een mooi jaar van te maken. Alle ingrediënten
om dat te doen zijn aanwezig.
Het jaar is gedegen voorbereid, de vakantie heeft de
energie weer opgeladen en nu gaan we het doen. Ik wens
iedereen een heel goed schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit het bestuur
Vacatures Bestuur St. Vrije School Michaël
Onze school is een zelfstandige organisatie. Dat brengt
verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van
personeel, financien en tal van andere beleidsterreinen.
Het bestuur van de Stichting Vrije School Michaël bestaat
uit mensen die het Vrije School onderwijs een warm hart
toedragen. Vanuit een professionele achtergrond dragen
zij binnen het Bestuur zorg voor bijvoorbeeld
personeelszaken, financien of PR. Het Bestuur is niet een
uitvoerend orgaan. Beleidsvoorbereiding en –uitvoering ligt
bij de Directeur en de medewerkers van de school. Het
Bestuur is primair voorwaardenscheppend: de (materiele)
omstandigheden creeren zo dat het Vrije School onderwijs

plaats kan vinden. Het Bestuur zal zich minder gauw met
de pedagogisch/didactische aspecten van het onderwijs
bezig houden.
Op dit moment zoekt het Bestuur dringend naar mensen
die vanuit betrokkenheid en respect voor het Vrije School
onderwijs mee willen werken aan verdere
professionalisering.
Profiel:
Ervaring met bestuur en beleid in een onderwijsinstelling,
(non-profit) organisatie of in het bedrijfsleven;
Deskundig op tenminste één van de gebieden financien,
personeelszaken, materiele instandhouding, communicatie,
fondsenwerving;
Bij voorkeur geschikt om op te treden in de functie van
vice-voorzitter, vice-secretaris of vice-penningmeester;
In staat om te luisteren en tot een gesprek te komen met
betrokkenen in en om de school;
In staat om helder te communiceren in woord en geschrift;
Affiniteit met het Vrije School onderwijs en/of de
antroposofie;
Bereidheid gemiddeld tenminste een dagdeel in de week in
te zetten voor de school.
Gezien de huidige samenstelling van het Bestuur worden
vrouwen bij uitstek uitgenodigd om te reageren.
Bel of e-mail voor een orienterend gesprek met Giel
Verbeeck (voorzitter), 06 48 114 365,
gverbeeck@treevelop.nl
Het Bestuur zoekt verder contact met professionals die
de school incidenteel willen ondersteunen, ondermeer op
bovengenoemde beleidsterreinen. Als u op dit moment
(nog) geen bestuursfunctie ambieert, maar wel uw
expertise ter beschikking wilt stellen, neem dan ook even
contact op.

Mededelingen vanuit de school
Spreekuur Frans de Lange:
Maandag 8.35 – 10.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en vrijdag 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Dinsdag 8.45 – 10.00 in de grote zaal
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Beste Ouders,
Er liggen 5 bielzen onder het afdakje van de
kleuterafdeling, Als iemand ze wil hebben dan graag
meenemen want ze liggen al veel te lang in de weg.
Bedankt vast!
Nelly

Mededelingen van de redactie
Een nieuw schooljaar met een ietsje pietsje nieuw
Schoolbel-gezicht. Zoals de vaste lezers wel zullen zien is
de layout van de schoolbel ietwat aangepast. Dat had
meerdere redenen:
1. Ik vond de kop van de schoolbel wat druk. Daarom
is alle relevante maar niet noodzakelijk in het oog
springende informatie naar de onderzijde van de
eerste pagina verhuisd.
2. Ik heb de relevante zaken over school, het
spreekuur van Frans, de openingstijden van
bibliotheek en winkeltje en de repetities van het
ouderkoor verplaatst naar het kopje
‘mededelingen van de school’.
3. De agenda is op verzoek van het team op school op
een aparte pagina gezet met datumvermelding.
De agenda in de schoolbel is gebombardeerd tot
de LEIDENDE agenda voor alle zaken op school,
omdat er wekelijks een update gemaakt kan
worden.
Door hem op een apart A4-tje te zetten in 1koloms opmaak is hij apart op te hangen en kregen
we de mogelijkheid om het opmerkingenveld wat
groter te maken.
4. Op het agenda deel is nu alle relevante
contactinformatie van school ook aan de
onderzijde van de pagina zichtbaar.
Hopelijk is dit voor iedereen wat overzichtelijker. Hang de
agenda aan je eigen (digitale) prikbord en ververs hem
wekelijks!
Dat maakt het stukje ‘van de redactie’ in principe
overbodig, totdat ik echt wat te melden heb.
Veel schoolplezier dit jaar!
Eddy

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.

Pianolessen
Een muziekinstrument kunnen bespelen is een groot goed.
We leren daarmee onze gevoelens uiten zonder taal te
gebruiken.
Door het bespelen van een instrument activeren we
ongebruikte gebieden in onze hersenen en vergroten onze
sociale vaardigheden.
De piano is een zeer breed instrument; veelkleurig,
harmonisch en zelfbegeleidend.
Ik heb nog plaats voor enkele leerlingen. In de lessen gaan
we niet allen in op het noten lezen ( opleiding tot typiste )
maar ook op het beeldend spelen, leren communiceren en
het maken van eigen composities. Het spelen van oa.
vormen, kleuren en gevoelens komen, telkens in een andere
vorm, daarbij aan bod.
Elke les duurt een half uur en kost €20,-.
Ik geef het liefst bij de leerling thuis ( in de vertrouwde
omgeving ) les. Voor meer informatie ben ik te bereiken op
06-36 53 022 9.
Muzikale groet, Barend

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
Schwarzwälder kersentaart
€ 9,50
Dit alles vers zelf gebakken door Arvid Van Landeghem uit
klas 6 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.
Samen met Bas een nieuwe cake gemaakt, onze ouders
vonden hem heerlijk, voor € 6.- bak ik hem ook voor u een
heerlijke vanille/chocolade cake (28cm)
Ik hoop op veel reacties,
Met vriendelijke groet Arvid
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.
Datum
September 2008
Vrijdag 26
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
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Jaarfeest: Michaël
Studiedagen (congres)
Herfstvakantie
Jaarfeest: St. Maarten
Kerstvakantie

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

Studiedag
Hemelvaart
Jaarfeest? (nog niet
helemaal duidelijk)
Pinksteren
Vakantiedag? (nog niet
helemaal duidelijk)
Jaarfeest: St. Jan
Begin grote vakantie
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