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Mededelingen vanuit de school
Mededelingen van de directie
Beste ouders,
De herfstvakantie ligt achter ons, een nieuwe periode is
van start gegaan. Ik hoop dat iedereen een goede vakantie
heeft gehad. Mijn vakantie was bijzonder. Ik zat op een
berg en heb even afstand kunnen nemen. Even alles weer in
beeld krijgen en in het juiste perspectief plaatsten.
Ik realiseer me dat uw beeld van wat er zoal op school
gebeurt, bepaald wordt door de plaats van waaruit u kijkt.
Als ouder van een kleuter ziet u andere fenomenen dan als
ouder van een 6de klasser. Ook bent u afhankelijk van wat
uw kind u vertelt en de informatie op de ouderavonden, om
daarmee een beeld te vormen over wat er in de klas van uw
kind en op school gebeurt. Wat er in andere klassen
gebeurt blijft vaag en is misschien zelfs buiten beeld. Dit
zal waarschijnlijk ook voor mijn werkzaamheden gelden. Ze
zullen voor u onzichtbaar en achter een gesloten deur, zijn.
Af en toe roep ik dat ik het zeer druk heb. “Hoe is dat
mogelijk?” krijg ik als reactie “het is maar een simpel
basisschooltje”.
Het is voor de school belangrijk om meer zichtbaar te
worden. We zijn iets te bescheiden. Deze bescheidenheid
past ook wel bij de aard van het werk. Het gaat ten slotte
om intieme processen zoals het plezier en de ontwikkeling
van kinderen. Daar hoort geen PR doelstelling bij.
Toen ik vorige week op mijn berg zat realiseerde ik me dat
er op school geweldige dingen gebeuren. Er zijn op school
van die momenten waardoor alles gaat glimmen en er
vreugde en warmte is. Ik neem me voor om van die
momenten te genieten, ze uit te dragen en die gouden
momenten niet te laten opslokken door de enormiteit van
actiepunten en projecten.

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.

Herfstmarkt
De Herfstmarkt is op vrijdag 14-11-2008.
Van 20.00 tot 22.00 uur.
Deze herfstmarkt wordt geregeld door Inez en Erica
035-6982842

IJzeren rekken
Wij hebben op school ijzeren rekken over, die je wel eens
ziet in de tuin als erfafscheiding.
Deze rekken zijn plm. 2.50 m hoog en plm. 1m breed.
Wie ze kan gebruiken, kan ze ophalen.
Ze zijn op school niet meer nodig.
Nelly

Spelers Driekoningenspel gevraagd
Zoals jullie weten, wordt het Driekoningenspel opgevoerd
voor de oudere leerlingen.
De groep spelers zou het heel fijn vinden als er ouders van
de Vrije School mee willen doen aan dit mooie spel.
Uit ervaring weet ik, dat je een schat aan ervaringen op
kan doen door mee te spelen.
Dit jaar wordt het spel geregisseerd door Carin Buis. Zij
kan dit met veel enthousiasme en liefde vormgeven.
De repetitieavonden zijn op zondag, vanaf 19.30.

Goed weekend.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

AARZEL NIET!
Wil je informatie over het spel, bel dan:
Pauline Smelt 035-6426320 Coördinatie
Carin Buis
035-5313076 Regisseuse
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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.

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

Te koop….
Meisjesfiets
Merk: Gazelle
Rem: hand-en terugtrap
Kleur: groen-blauw
Wielmaat: 37-590(26 X 1 3/8)
Staat: redelijk goed
Prijs: in overleg
Skeelers
Merk: Micro Lock
Wielen: half soft
Sluiting: klik systeem
Staat: goed
Prijs: €7,50
Marleen Preller.
035-6934787

Pagina 2 van 3

23 oktober 2008

De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
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

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
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