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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
In deze schoolbel wil ik u meenemen naar de komende
schoolperiode. Ik wandel door de agenda van de weken
tussen herfst- en kersvakantie en zal hier en daar uitleg
geven over wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat u dit leest
met uw eigen agenda bij de hand en op de beslissende
momenten een notitie in uw agenda maakt.
Ik wil er nogmaals op wijzen dat de jaarplanning in het
jaarboekje op een paar plaatsten gewijzigd is. De agenda in
deze schoolbel is nu actueel.
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Volgende week, 13-10 t/m 17-10, hebben we
herfstvakantie. Ik hoop dat het aardig
nazomerweer wordt en iedereen van de herfstzon
kan genieten.
Op maandag 20-10 en dinsdag 21-10 is er geen
school. We hebben dan interne studiedagen. We
gaan met het team werken aan ons jaarthema
“Sociaal Klimaat”
Woensdag 22-10 is de eerste schooldag na de
herfstvakantie. Op deze dag komt ook Juffie
Marian weer terug van haar zwangerschapsverlof.
Ze gaat weer voorlopig voor een dag per week, aan
het werk in de 2de klas.
Op woensdag 05-11 is er een ouderavond voor de
3de klas.
Maandag 10-11 gaan we de onderwijskundige
rapporten naar u versturen. Deze rapporten zijn
alleen bestemd voor de kinderen van de 2de t/m
6de klas. U krijgt deze op dinsdag in de
brievenbus. Het is de bedoeling dat u onmiddellijk
het gespreksbriefje invult en voor vrijdag 14-11
bij de klassenleerkracht inlevert. Ik ga aan de
hand van de briefjes een gespreksplanning van de
10 minutengesprekken maken.
Dinsdag 11-11 vieren we het Sint Maartenfeest.
Het feest is eind van de middag, begin van de
avond. U krijgt hierover nog bericht. De school is
om 13.15 uit.
Op maandagavond 24-11, vanaf 19.00 tot 21.00
uur, is de eerste serie 10 minutengesprekken
gepland. Er zijn in totaal 3 gespreksmomenten in
de planning opgenomen. Via het antwoordbriefje
geeft u aan welk moment voor u het beste uitkomt
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( avond van 24-11, middag van 26-11 of de avond
van 01-12)
Op woensdagmiddag 26-11 is vanaf 14.00 uur een
tweede serie 10 minutengesprekken gepland.
Op maandag 01-12 vieren we onder schooltijd het
1ste adventsfeest.
Op maandagavond 01-12 is een derde serie 10
minutengesprekken gepland.
Vrijdag 05-12 is de goedheiligman jarig. Dat
vieren we onder schooltijd. Het is verder een
gewone schooldag.
Maandag 08-12 vieren we onder schooltijd de 2de
advent.
Vrijdag 12-12 is er de opvoering van het
kleuterkerstspel. U krijgt nog bericht over de
aanvangstijden. Voor de kleuters is de school om
12.00 uur uit.
Maandag 15-12 vieren we onder schooltijd de 3de
advent.
Vrijdag 19-12 voeren we het grote kerstspel op.
Over de verdere invulling van die dag en
aanvangstijden van het kerstspel, krijgt u nog
bericht.
Na deze vrijdag 19-12 hebben we twee weken
kerstvakantie.
Op maandag 05-01-2009 hebben we een interne
studiedag. Er is dan geen school.
Dinsdag 06-01-2009 is de eerste schooldag in het
nieuwe jaar.

Ik wens u een goede herfstvakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur
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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.

Onzichtbaar
Een zucht is onzichtbaar
Net als de wind
De nacht is onzichtbaar
Als de dag begint
Onzichtbaar zijn de dingen
Die ik kwijt ben
Die ik nooit meer vind
Maar
Met mijn ogen dicht
Zie ik alles
Wat mijn hoofd verzint
Door: Hans en Monique Hagen
Uitgetypt door Annemaaike Vos, klas 5
In klas 5 hebben wij de afgelopen tijd een taalperiode
gehad waarin we met elkaar poezie gelezen en besproken
hebben. Poezie is een mooi woord voor: gedichten. De
kinderboekenweek dit jaar gaat ook over gedichten. Dat
sloot heel mooi aan. We hebben heel veel plezier beleefd
aan deze periode en natuurlijk ook zelf gedichten
geschreven. Daar gaan we in klas 6 nog zeker mee verder.
Ons lievelingsgedicht was het bovenstaande en Annemaaike
heeft het voor u uitgetypt in deze schoolbel. Ook heeft u
het gedicht op het plein op het bord kunnen lezen wat Lois
zo mooi beschreven heeft. Jip en Iris hebben de flyers
gemaakt met het gedicht zodat u er eentje mee kan
nemen.
De andere kinderen van onze klas hebben in de
verschillende klassen gedichten voor gelezen. Zo heeft
iedereen op school er een graantje/gedichtje van
meegepikt en hopelijk krijgen nu nog meer kinderen zin om
gedichten te lezen en ze te maken.
Een hele fijne (gedichten) vakantie gewenst.
Klas 5 en hun juffen.
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Elke woensdagavond werken, lachen en zingen we samen in
de grote zaal van de Vrije School (van 20.00 – 22.00 uur).

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.

Gezocht: stagiaire(s) en invalkrachten
Kinderopvang Twinkel heeft op 1 juni 2007 haar deuren
geopend. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een grote
Gooische villa aan de Nassaulaan 24 te Hilversum. Hier
bieden wij opvang aan één groep van maximaal twaalf
kinderen per dag, in de leeftijd van 0-4 jaar.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste stagiaires die tegen
een stagevergoeding voor twee of drie dagen in de week
bij Twinkel willen leren/werken. En tevens zijn wij op zoek
naar flexibele invalkrachten.
De werktijden zijn van 8:00 tot 17:30 uur of van 8:30 tot
18:00 uur.
Wat verwachten we:
- affiniteit met onze uitgangspunten
- een collegiale en zelfstandige werkhouding
- een flexibele instelling en een creatieve geest
Wat bieden wij:
- een inspirerende werkomgeving in een klein team
- ruimte en vrijheid voor initiatieven en ideeën
Sollicitaties kunnen worden gericht aan:
Kinderopvang Twinkel
T.a.v. Mevr. N.M.L. Lips
Cornelis Drebbelstraat 6
1222 SB Hilversum
Of via info@kinderopvangtwinkel.nl
Voor meer informatie, zie onze site
www.kinderopvangtwinkel.nl

Stemmen gezocht
Zanggroep ‘Wednesday’ zoekt enkele sopranen, tenoren en
bassen!
Ons levendige, kleine koor is ontstaan uit ouders van de
Vrije School, maar heeft een dirigent (en enkele zangers)
van buiten de school. Het repertoire is heel divers, bestaat
uit o.a. jazz, pop, renaissance en close harmony.

Om de bovengenoemde secties nog wat te verstevigen zijn
we op zoek naar mensen met een behoorlijke zangstem en
enig muzikaal gevoel, mensen met enthousiasme en inzet.
Noten lezen hoeft niet persé, kunnen volgen is echter wel
handig. Iedere nieuwe stem in ons koor wordt door de
dirigent getest op geschiktheid. Wil je een paar keer
komen luisteren, zingen en sfeer proeven dan ben je van
harte welkom!
Voor info kun je één van ons aanspreken op het schoolplein
of mailen naar
Hanke -hankeleerink@gmail.com of
Jurianne - info@juriannematter.nl
Koorleden/ouders van school: Ines Boerrigter, Karin
Boodt, Marrit Arbeek, Hanke Leerink, Jurianne Matter,
Helen Slokker, Peter Visser, Katinka Wierper

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. De opbrengst is voor het schoolkamp.
Ik hoop op veel reacties.
Met vriendelijke groet Arvid

Hartewens van Olivier
Lieve vrienden en bekenden van de Michaëlschool,
Als moeder van Olivier, een ex 6e klasser van de
Michaëlschool, wil ik jullie de mogelijkheid bieden een
bijdrage te leveren aan een uniek project dat hij zelf
heeft bedacht. Hij zet zich belangeloos en vol
enthousiasme in voor andere kinderen die het minder goed
hebben dan hij.
Ik hoop dat jullie 5 minuten vrij willen maken om te
overwegen een verschil te maken in het leven van Olivier
die nog gelooft in mogelijkheden.
Hartewens van Olivier: PlayWorldWide
Olivier (12 jaar) organiseert op 8 en 9 november a.s.
PlayWorldWide in centrum De Heul, Koekoeklaan 3 in
Bussum; een geweldig leuk evenement van Playmobil
speelgoed met een tentoonstelling van verschillende unieke
Playmobilopstellingen die hij zelf maakt, een loterij met
Pagina 3 van 5

mooie prijzen, een Playmobilspeurtocht voor kinderen en
de mogelijkheid als Playmobilpop te worden geschminkt.
Het hoogtepunt van PlayWorldWide is de veiling van
diverse unieke opstellingen door de veilingmeester van
Sotheby’s op zondagmiddag 9 november.
Schoolmateriaal voor weeskinderen in Kenia
De hele opbrengst van dit evenement wordt gebruikt voor
de aanschaf van schoolmateriaal en onderdak voor
kinderen van een weeshuis in Kenia.(www.macheo.org) De
nietgeveilde playmobil geeft Olivier aan de weeskinderen
zelf.
Olivier doet dit in overleg met de Stichting Join!forkids
die kleinschalige kinderprojecten in arme landen
ondersteunt, waaronder het weeshuis in Kenia, opgezet
door geëmigreerde Nederlanders(www.joinforkids.org)
Olivier creëert met zijn PlayWorldWide de mogelijkheid
voor kinderen in Nederland om kinderen in het buitenland
die het minder goed hebben, te helpen.
VPRO’s Villa Life
Olivier was te gast bij het televisieprogramma Villa Life
en bij Businesspresentaties van grote bedrijven om zijn
idee uit te dragen. Een artikel over PlayWorldWide
verscheen in Het Gooise leven, Almere deze week en in
de Telegraaf van 28 september. Vrijdag 3 oktober
besteedt de Gooi- en Eemlander aandacht aan zijn
project en ook radio Splash FM heeft een oproep voor
Olivier gedaan.
Wie wil playmobil geven?
Om PlayWorldWide te realiseren, heeft Olivier heel veel
Playmobil nodig. Ondanks alle aandacht, heeft hij nog niet
genoeg Playmobil om de tentoonstelling te bouwen.
Vandaar deze oproep. We zouden het geweldig vinden als
jullie een mogelijkheid zien om aan dit project bij te
dragen!

Eko Plaza, Huizerweg17 - 19, Bussum
Het Vitaminehuis, Gijsbrecht van Amstelstraat 166,
Hilversum
Financiëel ondersteunen
Je kunt geld overmaken op Rabobankrekeningnummer
110029801 van Stichting JOIN!forkids,
Ouderkerk a/d Amstel, o.v.v PlayWorldWide 2008.
Als vrijwilliger helpen of als bedrijf sponsoren
laat dit dan svp weten door een e-mail te sturen aan:
playworldwide@hotmail.com of bel: 035 785 11 44.
Voor meer informatie over PlayWorldWide kun je ook
kijken op www.playworldwide.mysites.nl
www.playworldwide.hyves.nl en op de weblog van
www.joinforkids.org . Wil je Olivier op tv zien? Kijk op
www.villalife.nl bij ‘mijn verhaal – Join for kids’ ,
uitzending 25 mei 2008
Als kind hadden we allemaal onze dromen. Hoe zou het voor
jou zijn om deel uit te maken van de realisatie van een
kinderdroom?
Hartelijke groet en heel veel dank van Olivier!

Jacqueline van Tol
jacquelinevantol@telfort.nl

Wat kun je doen?
Om PlayWorldWide te realiseren, zijn we nog op zoek
naar….
- gebruikte en nieuwe Playmobil, met name van het
nieuwste Egypte-thema en Rome-thema
- financiële sponsors (voor bedrijven zijn er aantrekkelijke
sponsorpakketten)
- vrijwilligers, ouders en kinderen, die ons kunnen helpen
met de aankleding van de zaal, bakken van cake, taart of
pannekoeken, bewaken van de diverse opstellingen, etc.
Dus wil je alsjeblieft:
Deze brief aan zoveel mogelijk mensen doorsturen.
Playmobil geven en anderen vragen dat ook te doen
Je kunt de Playmobil inleveren of sturen naar:
Olivier Rath
Lijsterlaan 1,1403 AR in Bussum
en bij speciale INZAMELPUNTEN, herkenbaar aan de
PlayWorldWideposter:
Reisbureau Holland International, Huizerweg 5, Bussum
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Oktober 2008
Maandag 13 t/m vrijdag 17
Maandag 20 en dinsdag 21
November 2008
Woensdag 05
Dinsdag 11
Dinsdag 18
Maandag 24
Woensdag 26
December 2008
Maandag 01
Vrijdag 12-12
Vrijdag 19-12
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

Herfstvakantie
Studieconferentie

School is vrij

Ouderavond 3de klas
Jaarfeest: St. Maarten
Informatieavond
voortgezet onderwijs
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken

Hele school uit om 13.15 uur
Voor ouders van kinderen in de 5e en 6e klas,
aanvang 20.00 uur
Vanaf 19.00 tot 21.00 uur
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur

10 minutengesprekken
Kleuterkerstspel
Kerstspel
Kerstvakantie

Vanaf 19.00 tot 21.00 uur
Kleuterschool om 12.00 uur uit.

Studiedag

School is vrij

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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