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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
We zitten in een lastige periode met nogal wat ziekte en
afwezigheid. Ik vertelde u al eerder dat mijn
mogelijkheden om de afwezigheid van de leerkracht op te
vangen zeer beperkt zijn. Alle vervanging hebben we
ingezet voor de vervanging van de zwangerschapsverloven.
Ook merk ik dat er in mijn extern netwerk geen
vervangings- mogelijkheden zijn. Alle contacten die ik heb
zijn elders aan het invallen. Ja, ik realiseer me dat ik u bij
tijd en wijlen met een behoorlijk probleem opzadel als er
weer een telefoontje komt met de vraag of uw kind thuis
kan blijven. Misschien goed te weten dat dit telefoontje
de laatste nog overblijvende mogelijkheid is. Voordat ik de
telefooncirkel in werking zet heb ik van alles geprobeerd.
Als deze zonder resultaat zijn dan is de laatste actie de
belcirkel in werking zetten.
Ik schrijf bovenstaande woorden niet met de bedoeling
een excuus te maken voor de situatie. Ik probeer u even
mee te laten kijken in mijn “keuken” en hoop op enig begrip.
Ik wil met u vooruit kijken naar de komende drie weken.
•
Maandagavond 1 december, tussen 19.00 uur en
21.00 uur hebben we de laatste ronde van 10
minutengesprekken.
•
Vrijdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op
bezoek. De Goed Heiligman heeft op die drukke
dag tijd kunnen vinden voor een bezoek aan de
kleuterschool en de lagere school.
•
Vrijdag 12 december voeren de juffen van de
kleuterschool een kleuterkerstspel op. Het spel
begin om 15.30 uur en is speciaal bedoeld voor
ouders en kinderen. Voor de voorbereiding van dit
spel is tijd nodig. Daarom zijn de kleuters om
12.00 uur vrij. Op dit moment wordt nog
onderzocht of er vanaf 12.00 ook overblijf
mogelijk is. Hierover komt later bericht. Voor de
lagere school zijn de schooltijden normaal.
•
Donderdag 18 december is een korte schooldag.
Er is op deze dag de kerstviering. De school is om
13.15 uur uit.
•
Vrijdag 19 december is een bijzondere dag.
Leerkrachten en ouders voeren het (grote)
kerstspel op. Er zijn twee uitvoeringen: 0m 10.00

•

•

•

•

uur en om 13.00 uur. De eerste uitvoering is voor
de lagere klassen, de tweede voor de hogere
klassen. Ook ouders zijn van harte welkom.
Het kerstspel is niet geschikt voor kleuters en
erg jonge kinderen. Daarom is er tijdens de
uitvoering van 10.00 uur, in de kleuterklas van juf
Edith, een kinderopvang zodat ouders van kleuters
de gelegenheid hebben het spel te zien. Deze
opvang is alleen bij het eerste spel. Voor het
tweede spel hebben we deze opvangmogelijkheid
niet.
Ik wil er de nadruk op leggen dat vrijdag 19
december geen vrije dag is. De kinderen worden
op het kerstspel verwacht.
Met de indrukken en klanken van het spel gaan we
de kerstvakantie in en hopen elkaar weer te
ontmoeten op de eerste schooldag van het nieuwe
jaar, dinsdag 6 januari 2009. Maandag 5 januari is
nog een vrije dag voor de kinderen. Het team
heeft op deze maandag een studiedag.
Nog een blik verder vooruit. Vrijdagavond 16
januari 2009, om 19.30 uur wordt er in de zaal het
Driekoningenspel opgevoerd.

Goed weekend.
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit het bestuur
Het Bestuur van de Vrije School Michael zoekt
ondersteuning:
Voor de Nieuwbouw zijn er subsidiemogelijkheden waarvan
de school eventueel gebruik zou kunnen maken. Je kunt er
niet een school van bouwen, maar als je een school gaat
bouwen dan kan je er misschien wel een mooiere school van
bouwen, of een die op bepaalde onderdelen (nog) beter
aansluit op waar je voor staat.
Nu de basisfinanciering van onze school (bijna) een feit is
zoeken we iemand die onderzoek kan doen naar wat er
allemaal nog meer mogelijk is. Er bestaat hierover binnen
de school en haar netwerk wel enige expertise, maar de
kennis is versnipperd.
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We verwachten van deze persoon daarom vooral dat hij/zij
zelfstandig kan werken en een aantal zaken wil uitzoeken
door middel van literatuur- en internetresearch, (telefoon) gesprekken en andere noodzakelijke acties.
Kennis van bouwen en subsidieprocedures is natuurlijk
welkom, maar geen voorwaarde. Doel is het maken van een
kort rapport waarin de haalbaarheid en de opbrengsten van
de verschillende (subsidie-)mogelijkheden in kaart worden
gebracht. Op basis daarvan kan het Bestuur gerichte
acties in gaan zetten om onze nieuwe school (nog) mooier
te laten worden.

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.

SINT TIP!
Interesse? Neem contact op met Kees Peters op 06 51
474 871
Bent u meer in het algemeen geïnteresseerd in
ondersteuning/versterking van het Bestuur: Neem dan
contact op met Giel Verbeeck op 06 48 114 0365

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.

Te koop aangeboden

• Houten Garage (merk Plancity) met op- en afrit,
wasstraat, kassa, benzinepomp en helikopter.
De garage is aan te sluiten op een brio-treinbaan.
Prijs: 20,- euro.
• Metalen trekkar (zo goed als nieuw), maat bak 60x40 cm.
Metalen wielen met rubberen bandjes.
Prijs 20,- euro
• Montage set (Bygga van Ikea).
Prijs 5,- euro
Interesse? Bel Marjo (moeder van Boy 2e klas) op
06-16604338 of 035-7726061

Gratis: sjoelbak

Sloffen zoek…

Af te halen in Hilversum bij de opa en oma van Minka.
Tel. 035 6852318

Wie heeft (per ongeluk) een paar lichtbruine, een paar
weken oude, Giessweinsloffen, maat 35, meegenomen. Ze
stonden op de kapstok om de hoek van de derde klas.

Groet
Ernst

Vrijdagmiddag 14 november zijn ze daar neergezet door
Baukje uit de derde klas; maandagochtend 17 november
waren ze weg. Ze wil ze heel graag terug, want ze was erg
blij met haar nieuwe sloffen.
Het kan terugbezorgd worden bij Baukje in klas 3. Ze is je
heel dankbaar.
Hanke Leerink
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
December 2008
Maandag 01
Vrijdag 05
Vrijdag 12
Donderdag 18
Vrijdag 19
Maandag 22 t/m vrijdag 2
januari
Januari 2009
Maandag 5
Vrijdag 16
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

10 minutengesprekken
Sinterklaasfeest
Kleuterkerstspel
Kerstviering
Kerstspel
Kerstvakantie

Vanaf 19.00 tot 21.00 uur
Normale schooltijden
Kleuterschool om 12.00 uur uit.
Hele school uit om 13.15 uur
Eerste opvoering om 10.00 uur, tweede om 13.00 uur

Studiedag
Driekoningenspel

School is vrij
Aanvang 19.30 uur

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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