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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Gisterenavond heb ik een aantal van u mogen begroeten op
de algemene ouderavond. We hadden wat concurrentie van
het schoolkorfbal toernooi.
Op het programma stonden twee thema’s: Een inleiding van
Carien Huijzer over het jaarthema “Sociaal Klimaat” en een
stand van zaken van Kees Peters mbt de nieuwbouw.
Maar voordat we met de thema’s startten hebben we met
elkaar gezongen. Ik vind het altijd wonderbaarlijk dat het
Karen Bosman weer lukt om in korte tijd een, voor de
meesten, onbekend lied aan te leren en ook nog in canon te
zingen. Geweldig.
Daarna heeft Carien Huijzer ons meegenomen in het
sociale leven van onszelf en kinderen. Ik citeer hier een
paar zinnen uit haar inleiding zodat u beeld krijgt van de
inhoud.
“Er is een sterke sociale basis nodig als de school straks
naar een nieuw huis gaat”
“De ander toestaan anders te zijn en dit accepteren”
“Zoek naar de motieven van de ander”
“Hoe meer verschillen hoe rijker de gemeenschap, hoe
meer interesse hoe hechter de gemeenschap”
“Durven te zijn wie je bent”
Met bovenstaande zinnen doe ik het gehele verhaal geen
recht. Maar misschien krijgt u wel een indruk. Gelukkig
komen er dit jaar nog meer momenten dat we met elkaar
spreken over ons jaarthema.
Na de pauze heeft Kees Peters ons meegenomen in de
stand van zaken rondom de nieuwbouw. De inhoud van het
verhaal van Kees zal in samenvatting in de bouwstenen
verschijnen. Belangrijkste is dat we spannende weken
tegemoet gaan. Komende weken zal duidelijk worden of we
het met de gemeente helemaal rond krijgen. Alle
betrokkenen zijn positief gestemd.

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 donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag: 8.45 – 10.00 in de grote zaal.
Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of
meedoen is van harte welkom.

Hoofdluizenprotocol
•
•

•
•

•

Alleen kinderen vrij van hoofdluis worden op
school toegelaten
Als thuis hoofdluis wordt geconstateerd, moet de
school worden ingelicht en moet het kind thuis
behandeld worden.
Zodra hoofdluis wordt geconstateerd, worden de
kinderen op school op hoofdluis gecontroleerd.
Als bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd,
wordt het naar huis gestuurd (moet het worden
opgehaald).
Zodra het kind vrij van luis is (bijvoorbeeld na
behandeling) wordt het weer toegelaten

Toelichting
•
In geval van hoofdluis behandelt de ouder het kind
met een middel en netenkam (naast de andere
hygiënische maatregelen).
•
Op het moment dat de ouder constateert dat het
kind luizenvrij is, kan het kind weer naar school

Een mooi Michaëlfeest toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur
Esther de Boer van Rijklaan 22
Schoolbel
Postbus 344, 1400 AH Bussum
E-mail: schoolbel@eddytrain.com
Telefoon: 035 693 19 67
Redactie: Eddy de Boer
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
Aanvragen digitale schoolbel in pdf formaat via
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
info@vrijeschoolmichael.nl o.v.v. naam, kind, klas
Kopij kunt u inleveren tot en met woensdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard
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Mededelingen van buiten de school
Benefietconcert oud-leerlingen
Op de Stichtse Vrije School wordt binnenkort een
prachtig concert verzorgd door o.a. oud-leerlingen van
onze school.
De opbrengst is bestemd voor SEKEM – het wonder in
de woestijn – op 30 kilometer afstand van Caïro.
Aan het einde van klas 6 gaan vaak een aantal kinderen
naar Zeist voor het Vrijeschool-vervolg op deze
basisschool. Net als hier op school wordt ook daar het
Michaelsfeest gevierd.
Elk jaar bedenken alle leerlingen, individueel of in
groepjes, een activiteit waarmee ze voor een gezamenlijk
doel geld in- zamelen. Al na het vorige feest besloten een
aantal jonge mensen dit jaar samen een concert te willen
geven.
Zeven 16 en 17 jarigen oefenen momenteel tussen
periodeproefwerken en natuurkundewerkstukken door,
voor hun gezamenlijk concert.
Van deze school doen Lucille Kok (piano) en Lieke Brakkee
(viool) mee aan dit projekt. Daarnaast worden ook de
altviool, de cello, en diverse fluiten bespeeld. Ze spelen
muziek van o.a. Mozart, Händel en John Williams. Vorig
schooljaar begeleidden ze de toneeluitvoering van hun klas
met prachtige muziek. Ook daarvan zullen ze een stuk
laten horen.

Neem dan een vrije avond op Woensdag 1 oktober en kom
naar: De Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24 Zeist
tijd: 20.00 uur; aanvang kaartverkoop 19.30
Kosten: minimaal €2.50
Een deel van de totale opbrengst van de Michaelsactie gaat
ook naar een ander doel; BD boeren in Nederland krijgen
steun bij het aanvullen en gezond houden van hun
bijenvolken.
Informatie: marijke.preller@hetnet.nl of 06-13733879
Van harte aanbevolen!
Truus Kuiper
Ouder geweest op VSM, en nu ouder op de SVS.

Ruim een jaar geleden vertrok Daniella van den Akker met
haar man Essam, en de jongens Jassin en Taha (én met
haar viool) naar Caïro. Voor ze wegging schreef ze in de
Schoolbel een stukje over Sekem. Binnenkort komt een
boek over dit prachtige ontwikkelingsprojekt in de
schoolbibliotheek. Daniella schenkt ons dit boek; haar
bijdrage aan een visioen dat werkelijkheid is geworden.
In Sekem leven en werken mensen van verschillende
nationaliteiten en culturele achtergronden. Ruim 2000
mensen verbouwen er groenten en katoen en produceren zo
levensmiddelen, textiel en geneesmiddelen. De opbrengst
van de werkzaamheden wordt voornamelijk geïnvesteerd in
cultuur en scholing – vanaf kleuterklassen tot
beroepsopleidingen.
Sekem is gesticht door Ibrahim Abouleish, die in dit
initiatief Oost en West bij elkaar wilde brengen. Met
mensen van oprechte wil wordt er gewerkt aan een
werkelijke, wezenlijke ontwikkeling van aarde, mens en
wereld.
Daniella is het afgelopen jaar een aantal keren naar Sekem
geweest om te helpen bij vioollessen.
Mocht u, na het lezen van al dit moois, denken:
ik wil graag de muziek horen van deze Vrije scholieren of
ik wil mijn Michaelsbijdrage schenken aan Sekem of
ik wil wel eens rondkijken en –vragen hoe het nou toegaat
op het Vrije voortgezet onderwijs….
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Naschoolse opvang

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.

Zonnestraaltje

De Koningskinderen opent per 1 november 2008 een nieuwe
locatie in Bussum voor naschoolse opvang: Koning
Lijsterbaard. Daar zijn nog plaatsen vrij.
Als er 7 à 8 kinderen die om 13.15 uur uit zijn voor een dag
aangemeld zijn van onze school, laten zij de opvang die dag
aangepast aan onze uitgaanstijd beginnen. De kinderen
kunnen dan om 13.15 uur met een busje gehaald worden. Dit
geldt voor alle werkdagen.
Ik vind dat fijn omdat de kinderen dan niet eerst naar de
overblijf op school hoeven en daarna nog eens naar de
naschoolse opvang, maar de hele middag met elkaar op één
plek zijn.
De Koningskinderen komt in actie als er genoeg
aanmeldingen zijn. Omdat vast niet iedereen op de hoogte
is van de naschoolse opvang van de Koningskinderen, de
nieuw te openen locatie aan de Albrechtlaan en de te
bespreken mogelijkheid om 13.15 uur te beginnen, dit
berichtje.

OPEN OCHTEND PEUTERSPEELZAAL
”ZONNESTRAALTJE”
Op zaterdag 4 oktober houden wij weer onze jaarlijkse
Open Ochtend. Tijdens deze ochtend kunt u samen met uw
dreumes/peuter kennis maken met de peuterspeelzaal.
Terwijl u met een kopje koffie/thee informatie krijgt over
onze speelzaal en de plaatsingsmogelijkheden, kan uw
kleintje heerlijk spelen en rondkijken.

Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar
info@konings-kinderen.nl of op de website www.koningskinderen.nl kijken.
Florien Linck, moeder van Job (klas1) en Liva (kleuterklas)

Datum:
Plaats:

Zaterdag 4 oktober van 10.00 – 12.00 uur
Vrije Peuterspeelzaal “Zonnestraaltje”,
Kamerlingh Onnesweg 2
(ingang Liebergerweg), Hilversum.
Tel:
035-7720395
Website: www.vrije-peuterspeelzaal-zonnestraaltje.nl
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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
Woensdag 01 t/m vrijdag 10
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

Jaarfeest: Michaël
Gewone schooldagen

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

Toetsperiode
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

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

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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