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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het is herfst.
Ondanks dat het leuk zou zijn als er nog wat nazomer
komt, beginnen de bomen te kleuren en hangt er al die
typische herfstgeur. Ook zijn de eerste
griepverschijnselen al geconstateerd.
Dit brengt me op het thema van de jaarfeesten. Over drie
weken vieren we het Michaëlfeest. ( Vrijdag 26 september
) De organisatie van de jaarfeesten op de onderbouw ( dus
niet de kleuterschool) gaat dit jaar anders dan u misschien
gewend bent. In het verleden hadden we een
jaarfeestengroep die de coördinatie verzorgde. Nu wordt
dit vanuit het team gedaan. Voor elk jaarfeest is telkens
een leraar verantwoordelijk. Voor het Michaëlfeest op de
onderbouw is dit juf Suze. Maar natuurlijk hebben we uw
hulp hard nodig. Die hulpvragen zullen via Suze en de
klassenouders bij u terecht komen. Ik hoop op een
positieve respons en een mooi feest voor de kinderen.
Ik wil u voorstellen aan een nieuwe leraar in ons team.
Begin deze week is Esther Blondelle benoemd als
leerkracht in de 4de klas op vrijdag. Esther gaat
samenwerken met meester Rob.
Ester is 26 jaar en heeft een Vrije School achtergrond. Ze
heeft in 2006 haar opleiding aan de Hogeschool Helicon
met succes afgesloten. Sinds die tijd heeft ze de 5de en
6de klas op de Geert Groote School ( Vrije School
Amsterdam ) onder haar hoede gehad. Ze is onlangs met
een deeltijd post HBO studie begonnen.
We zijn erg blij dat Esther ons komt versterken en we
heten haar van harte welkom.
Tot slot vraag de gemeente of ik 18 september onder uw
aandacht wil brengen. Die dag staat in het teken van “Op
voeten en fietsen naar school”. De gemeente vraagt is of u
die dag zoveel als het mogelijk lopend of fietsend naar
school wil komen
Deze dag is onderdeel van de Europese “week van de
vooruitgang”. Voor extra informatie kan u terecht op de
website www.weekvandevooruitgang.nl

Een goed weekend.
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!

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.
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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.

Dynamic Meditatie workshop

Deze vorm van meditatie brengt je steviger in je lichaam
en zorgt ervoor dat we het in ons hoofd even stil kunnen
laten worden. Het lichaam is altijd in beweging ook als we
slapen. De best voelbare beweging is je ademhaling en je
hartritme. Je adem voert zuurstof aan naar de beweging
en je hart verbindt het gevoel met je beweging. Door naast
de beweging gebruik te maken van muziek en
ademhalingstechnieken komen we in een staat van
meditatief bewustzijn. Op deze wijze kun je oude
patronen, die niet meer nuttig zijn, los bewegen,
emotionele blokkades opruimen en bewegen naar inzichten.
Ervaar hoeveel energie en plezier je kunt beleven aan deze
actieve vorm van meditatie en geef je op voor de
workshop. Deze is verdeeld over 4 avonden. Het is ook
mogelijk je in te schrijven voor één of twee avonden.
Voor opgave en meer informatie:
Annelies Vermeulen 06-12200816
anneliesvermeulen61@hotmail.com
Data: donderdagen 11-18-25 september en 2 oktober
Lokatie: Vrije School, aula.
Tijdstip:19.30 tot 21.30u
Prijs: € 12,50 p.avond €45,00 voor 4 avonden.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2008
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 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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