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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het is voor mij deze week een bescheiden stukje in deze
schoolbel. Er zijn nog teveel zaken in proces om u al
duidelijke uitkomsten te melden. Hopelijk zijn die volgende
week zichtbaar en kan ik u een stand van zaken geven.
In de verschillende klassen staan de eerste ouderavonden
van dit schooljaar op de agenda. De meeste data staan nu
in de agenda van deze schoolbel.
Deze agenda wordt elke week bijgewerkt en geeft u de
actuele informatie.
Verder wil ik u nu al wijzen op de algemene ouderavond van
24 september. Op deze avond zal o.a. Carien Huijzer een
inleiding houden over ons jaarthema: “Sociaal Klimaat”. Een
belangrijk thema.
Een goed weekend.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

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!

Vermiste schoolboeken
Elk jaar kijken de leraren met elkaar de schoolmaterialen
na om te zien of alles er nog is. Voor het overgrote deel is
dat gelukkig zo, maar helaas moeten we constateren dat er
een aantal leerlingenboeken zoek zijn.

We vragen u thuis mee te kijken: het kan nl. zo zijn dat er
per ongeluk een boek tussen de schriften e.d. mee naar
huis is gegaan. Mocht u een van onderstaande boeken
tegenkomen, wilt u dat dan even in het kamertje “remedial
teaching” leggen.
We missen:
•
Tekst verwerken voor groep 6.
(leesboek, is vierkant van vorm)(klas 4)
•
Tekst verwerken voor groep 7.
(leesboek, is vierkant van vorm)(klas 5)
•
Wis en reken wisboek 2 voor groep 6 (klas 4)
•
Taalactief taalspel voor groep 8.(klas 6).
Alvast dank voor uw medewerking!
Jeanny van den Brand

Wie zingt mee met het ouderkoor?
Komende week op donderdag 4 september start het
ouderkoor weer!
Het ouderkoor is een enthousiaste groep ouders die het
leuk vindt iedere week bij elkaar te komen om samen te
zingen in de school.
Voor een aantal ouders is dit wekelijkse uurtje onmisbaar
geworden.
We zingen allerlei soorten meerstemmige liedjes en stellen
voor de hoogtij dagen op school altijd een mooi repertoire
samen dat we tijdens jaarfeestvieringen met de klassen in
de grote zaal of hal ten gehore brengen. Het is leuk om
vanuit deze plek bij de kinderen in de school te zijn en een
muzikale bijdrage te leveren.
Iedereen die mee wil doen is van harte welkom!
Waar: in de grote zaal
Tijd: donderdag 8.45-10.00
Kosten €3,- per keer
Je kunt je vooraf opgeven ook als je gewoon voor een keer
wil komen kijken,luisteren of meedoen.
Hartelijke groet
Karen Bosman, moeder van Roos-Marie in klas 3 en een
leerkracht van klas 5.
6936572
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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.

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

Wie heeft krukken?
Onze dochter heeft haar knie gekneusd. Wie heeft er
krukken te huur of te koop?
Bel Sandra Carson @ 06 2876 1590.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2008
Dinsdag 02
Dinsdag 02
Woensdag 03
Woensdag 10
Maandag 15
Dinsdag 16

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
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Ouderavond Kleuterklas
juf Ria/Marit en Irma
Ouderavond 5de klas
Ouderavond 1ste klas
Ouderavond 3de klas
Ouderavond 6de klas
Informatieavond

Open avond:
Informatie over onze school en vrije school onderwijs. Voor
ouders van peuters en nieuwe kinderen.

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
Jaarfeest: St. Jan

Hele school uit om 13.15 uur

Begin grote vakantie
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