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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Onze herfstvakantie staat nu in de jaaragenda van
maandag 13 oktober tot en met vrijdag 17 oktober. Ik kan
aan deze plaats niets meer veranderen.
Nu kwam een van de ouders met de suggestie om iets met
studiedagen te doen. Dit was een zeer welkome suggestie.
Het is me gelukt om de conferentie eind september te
verplaatsten naar de maandag en dinsdag na de
herfstvakantie. Hiermee is de herfstvakantie met twee
dagen uitgebreid en is de problematiek van de verschoven
herfstvakantie met twee dagen teruggebracht.
Dus ziet het er nu zo uit:
•
Maandag 29 september: Normale schooldag.
(Dus geen vrije dag)
•
Dinsdag 30 september: Normale schooldag.
(Dus geen vrije dag)
•
Maandag 13 oktober t/m 17 oktober:
Herfstvakantie
•
Maandag 20 oktober: School is vrij
ivm een studieconferentie van het team.
•
Dinsdag 21 oktober: School is vrij
ivm een studieconferentie van het team.
•
Woensdag 22 oktober t/m 24 oktober:
Normale schooldagen.

Mededelingen vanuit het bestuur
Geen mededelingen deze week

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:
Donderdag 8.45 – 10.00 in de grote zaal. Eerste repetitie
is op 4 september 2008!
Beste Ouders,
Vooral voor de nieuwe ouders, s.v.p. niet parkeren bij de
schoolingang als u uw kleuterkindje op komt halen.
Het is een te smal straatje, en onze papiercontainers en de
vuilniscontainer moeten iedere week geleegd worden en
deze grote auto’s kunnen er niet meer door.
En het is voor uzelf erg vervelend als u een bekeuring
krijgt, want zo in de bocht parkeren mag al helemaal niet.
Bedankt vast!
Nelly

Mededelingen van de redactie
Ik hoop hiermee enigszins die ouders tegemoet te komen
die met verschillende herfstvakanties van onze school en
voortgezet onderwijs werden geconfronteerd.

Geen mededelingen deze week

Deze wijziging is verwerkt in de schoolagenda in de
Schoolbel. Ik wijs u erop dat de agenda in de schoolbel
altijd de laatste stand van zaken weergeeft t.a.v.
schooldagen, vakanties, jaarfeesten, ouderavonden,
enz..enz. De jaarplanning zoals die in het jaarboekje 20082009 staat, is niet actueel meer.
Een goed weekend.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur
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Redactie: Eddy de Boer
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Aanvragen digitale schoolbel in pdf formaat via
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Eénwieler

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.

Eénwieler te koop voor kind t/m 8 jaar. Kleur rood.
Prijs: 25 euro
In prima staat!
Mannawyddan (klas 4) is toe aan een grotere.
Telefoon : 035 - 6944375

Ouderavond religieuze opvoeding
Op dinsdag 9 september is er in de kerk van De
Christengemeenschap een avond voor ouders en andere
opvoeders. Het onderwerp van deze avond is "de religieuze
opvoeding van kinderen.”
Wat is er in kinderen aanwezig? Wat vragen ze op dit
gebied van ouders, school en andere volwassenen? Wat
kunnen we thuis verzorgen zodat er een goede basis is voor
dit deel van de opvoeding? Wat kan De
Christengemeenschap betekenen voor de kinderen met
godsdienstlessen en Zondagsdiensten?
Na een inleiding door mw. E. IJsselmuiden, priester in
Bussum, kunnen we met elkaar in gesprek komen. Neem dus
je ervaringen en je vragen mee. Iedereen is van harte
welkom!
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Veldweg 1 in Bussum
20:00 uur
geen

Voor wie nu al iets wil (laten) weten:
Truus Kuiper, 035-6934787

Woonruimte gezocht
Beste mensen,
Ik ben dringend op zoek naar woonruimte in Bussum,
Naarden, Hilversum of Huizen.
Via de woningbouw zal het helaas niet op korte termijn
gaan lukken dus ik hoop dat één van jullie iets voor me kan
betekenen.
Elke tip is welkom.
Mijn twee kindjes gaan beide hier naar school. Mijn
dochter zit in de kleuterklas en mijn zoontje op het
Windekind.
Ik ben te bereiken op mijn mobiele nummer: 06-27163648
of via mail: daphne1debruin@hotmail.com
Alvast bedankt!!!!
Daphne de Bruin
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Augustus
Dinsdag 26
September 2008
Dinsdag 02
Woensdag 10
Maandag 15
Woensdag 17
Maandag 22
Woensdag 24
Vrijdag 26
Maandag 29 en dinsdag 30
Oktober 2008
Maandag 13 t/m vrijdag 17
Maandag 20 en dinsdag 21
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
Vrijdag 24
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

Ouderavond Kleuterklas
juf Edith
Ouderavond Kleuterklas
juf Ria/Marit en Irma
Ouderavond 3de klas
Ouderavond 6de klas
Ouderavond 4de klas
Ouderavond 2de klas
Algemene ouderavond
Jaarfeest: Michaël
Gewone schooldagen

Aanvang 20.00 uur
Lagere school uit om 14.30 uur
Conferentie is verplaatst naar 20 en 21 oktober

Herfstvakantie
Studieconferentie

School is vrij

Jaarfeest: St. Maarten

Hele school uit om 13.15 uur

Kerstvakantie

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

School vrij

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

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 22,
Postbus 344
1400 AH Bussum
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