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Mededelingen vanuit de school
Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Een drukte van belang in de school. Sinterklaas komt op
bezoek. Als ik door de gang loop hoor ik sinterklaasliedjes
en zie ik kinderen verkleed als zwarte piet. Kinderen
komen me het cadeautje laten zien dat ze vanochtend in
hun schoen vonden. Vanochtend kreeg ik zelf een
cadeautje met een gedicht. Zwarte Piet had het vannacht
in de 5de klas gelegd en een paar hulp Zwarte Pieten
kwamen me het brengen. Een chocoladeletter! Dank u wel
Sinterklaasje.
We zijn deze week begonnen met de aannameprocedure
van nieuwe kleuters voor het volgend schooljaar (20092010) We hebben een lange lijst van aanmeldingen. Er zijn
veel meer aanmeldingen dan dat we kunnen plaatsten. We
hebben de procedure aangescherpt en we geven de ouders
die hun kind hebben aangemeld nu eerder een indicatie in
hoeverre er een kans is dat hun kind ook geplaatst kan
worden. Er zijn twee redenen waarom ik u dit vertel.
1. We hopen dat alle aanmeldingen van jongste kleuters
voor het komende schooljaar in beeld zijn. Als u, of iemand
in uw omgeving, zich nog moet aanmelden voor het komende
schooljaar dan moet dit heel snel gebeuren. Vanaf komende
week sluiten we het aanmeldingsloket. We gaan de
plaatsingsprocedure starten met de aanmeldingen die we
nu hebben.
2. We hebben alle ouders die hun kind hebben aangemeld
een brief gestuurd. Daarin noemen we de datum van 19
december. Gezien het grote aantal aanmeldingen moeten
we deze datum zeer strikt handhaven. Formulieren en
reacties die we na 19 december ontvangen, kunnen we niet
meer meenemen in het proces.
Ik wens u een hele goede en gezellige Sinterklaas.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
Directeur

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.

Muziek in de hal
In de weken voor kerst wordt er `s morgens in de hal
muziek gemaakt door ouders en leerlingen. Als je wilt
luisteren kom dan wat vroeger op school. Als je zelf
muziek wilt maken schrijf je dan in op de lijst op het
prikbord in de hal.
Muziekstandaarden zijn op school aanwezig ze staan in de
grote zaal, (naderhand even zelf terugzetten) en zelf moet
je even voor kaarsjes als verlichting zorgen.
En dan vanaf 8.20 is het genieten met elkaar……..
Met vriendelijke groet,
Karen Bosman

Het ouderkoor
Het ouderkoor heeft een bijzondere plek in de school.
Tijdens jaarfeest vieringen dragen de stemmen van ouders
bij tot een mooie sfeer.
Ik studeer de zang graag in met ouders. Ik bied ouders op
deze wijze de mogelijkheid zich op muzikale wijze met
school te verbinden. Zodoende kunnen ouders de
leerkrachten en kinderen op warme wijze iets schenken. Ik
doe dat graag.
Mocht je je aangesproken voelen door dit stukje schroom
dan niet met mij contact op te nemen. In januari starten
wij weer met een cyclus van 6 donderdagen tot de
krokusvakantie. We werken dan aan stemvorming en
winterrepertoire. Van krokusvakantie tot Pasen is er weer
een cyclus van 6 donderdagen waarin we werken aan het
Paasrepertoire. Je kunt je als vast koorlid aanmelden maar
je kunt je ook alleen voor een cyclus aanmelden.
Voorwaarde is dat je iedere repetitie aanwezig bent.
(behalve natuurlijk bij ziekte en noodgevallen)
Met vriendelijke groet,
Karen Bosman
6936572

Esther de Boer van Rijklaan 22
Schoolbel:
Postbus 344, 1400 AH Bussum
E-mail schoolbel: 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 school: 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
Pagina 1 van 4

Adventbrievenbus is er weer!
Beste allemaal
Het is weer advent en dus ook weer tijd voor de
Adventbrievenbus.
Wegens groot succes afgelopen jaren ook dit jaar weer van
de zolder gehaald.
Advent is bij uitstek een tijd om aan elkaar te denken,
elkaar te laten weten dat we iemand aardig vinden. Een tijd
om elkaar met een beetje aandacht en een kaartje “te
verwarmen”.

brievenbus te halen maar de postlichting geduldig af te
wachten.
De brievenbus zal klaar staan op maandag 8 december en
de postbezorging zal stoppen op woensdag 17 december
(dus donderdag 18 dec.geen postbezorging meer ivm alle
kerstvieringen in de verschillende klassen). De uiterlijke
datum om nog een kaart in de brievenbus te doen is dus
woensdag 17 december voor de eerste pauze (10.15 uur)!!
Veel postplezier!
Juf Eugenie

Luizenkam
Even de “spelregels” op een rijtje met een extra uitdaging
dit jaar:
Iedereen die een kaart aan iemand op onze school
wil sturen mag een kaart/tekening met wens in de
brievenbus doen, liefst in een envelop.
De envelop mag niet dichtgeplakt zijn! Zo kunnen
de postbodes controleren of er aardige wensen
verzonden worden…
Zorg dat er duidelijk op staat voor wie het is en
vooral ook : in welke klas!
Ook ouders mogen een kaart voor hun kind in de
bus doen (maar zij kunnen geen kaart terug
verwachten want de postbodes van klas 5
bezorgen alleen binnen school ☺ )
Dit jaar is er een extra uitdaging voor kinderen
die al wat langer meedoen met de
adventbrievenbus: Probeer ook eens kaarten te
sturen aan kinderen die je niet zo goed kent of
waarvan je weet dat ze nog geen kaart gekregen
hebben… En misschien heb je met een klasgenoot
of iemand uit een andere klas ook nog iets goed te
maken en kan dat met behulp van een mooie
adventkaart?

Beste ouders,
Kijk op www.assyluizenkam.nl. Dit is een nieuwe luizenkam,
die luizen en neten verwijdert.
Nelly

Mededelingen vanuit de redactie
Beste allemaal,
Ik krijg zo nu en dan berichten dat copy voor de schoolbel
niet aan zou komen op het e-mail adres van de schoolbel:
schoolbel@eddytrain.com.
Ik kan echter niet traceren of en zo ja, wat er dan fout
zou gaan. Alle testen die ik kan doen gaan altijd goed.
Wel ben ik er achter dat een aantal mensen heeft
geprobeerd om via het algemene school adres kopij aan te
dragen, waarna Nelly en Ruud zich afvragen waarom dat bij
hen terecht komt….
Om dat laatste te voorkomen heb ik de colofon op de
eerste pagina van de schoolbel wat aangepast en hopelijk
duidelijk aangegeven dat er een algemeen e-mail adres is
voor de school en een apart e-mail adres voor de schoolbel.
Met vriendelijke groet,
Eddy de Boer

De brievenbus komt naast de seizoentafel in de hal te
staan en zal iedere dag in de eerste pauze (10.15 uur)
leeggehaald worden door vijfde klassers. Post wordt dan
bezorgd rond 11 uur. Gelieve niet tussentijds dingen uit de

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.
Tekst prikbord dit keer op pagina 3….
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Reiskosten vergoeding voor leerlingen
Er bestaat voor ouders die 6 kilometer of meer van school
wonen de mogelijkheid om een reiskosten vergoeding van
hun gemeente te krijgen. De hoogte deze vergoeding is
afhankelijk van je inkomen maar kan oplopen tot 19 cent
per kilometer. Je kunt deze vergoeding aanvragen in je
eigen gemeente. Het is echt de moeite waard. De
vergoeding is soms wel 100 euro per maand.
Voor de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdemeren
is het bij het WWZ-loket te Hilversum. Hiervoor bel je
naar 0900-7778888 en vraag dan om het formulier voor
'leerlingenvervoer'. Je krijgt het dan thuis gestuurd. In
andere plaatsen zul je mogelijk eerste even kunnen bellen
met een algemeen informatienummer van de gemeente om
uit te zoeken waar het formulier te krijgen is. Bij het
formulier moet je dan ook een IB 60 verklaring (= een
inkomstenbelasting verklaring) van de belastingdienst
worden gevoegd. Dit is echter heel simpel aan te vragen bij
de belastingdienst. Bel naar de belastingdienst en geef je
sofienummer (heet nu 'burgerservice-nummer) door. Je
ontvangt dan de verklaring per post thuis.
Succes.
Hapé Smeele
(vader van Ischa, 1e klas).

Biographische gesprekken aangeboden
In het kader van mijn opleiding Biografiek, zoek ik mensen
die met een actuele (of sluimerende) vraag aan de slag
willen middels biografische gesprekken.
Onderzoek je vraag met je eigen leven als uitgangspunt.
Welke richtingaanwijzers vind je en welke volg je.
Interesse? Bel voor meer achtergrondinformatie
Renée Rosenboom 06-24257650 of mail naar:
renee.rosenboom@planet.nl

Wie wil een mooie appelboom?
Nu prima te planten. De boom komt van een goede
fruitboomkweker, is zo'n 3,5 meter hoog, en is
zelfbestuivend.
Het is een Notarisappel, een oud appelras, en heeft al
appels gedragen.
Voor € 17,50, inclusief boompaal, en planttips.
Voor meer informatie tel: 8884570, Janine (moeder van
Nimué, 1e klas)

van Laren: ’t Kruidenhuis aan de Torenlaan. Eerst even in
de etalage kijken want daar worden we verrast met… jawel
een seizoenstafel. Het belletje klinkt als je de deur opent
en dan… ben je terug in de tijd. Achter de ouderwetse
toonbank staan heel veel potten met drop en ouderwets
snoepgoed. Ook een keur aan keukenkruiden en specerijen
is voorhanden. Klanten komen van heinde en verre voor net
die ene speciale kerrie.

Hier kun je met je kind nog genieten van ‘de goede oude
tijd’. Hier kun je nog terecht voor een zoethoutje van 15
cent. Dropjes, specerijen en kruiden worden ter plekke
geschept in de antieke weegschaal. Salieballetjes,
polkabrokken, goudklompjes en zwarte katjes. Je kunt het
zo gek niet bedenken of het is er.
Hoog opgetast tot aan het plafond wordt één wand geheel
gevuld met zakken met medicinale kruiden. Keurig op
alfabetische volgorde vind je hier: koemis koetjing,
ontzurings-, lever- en borstvoedingskruiden. Wie wijst mij
de weg in dit labyrint van oerwijsheid? Gelukkig is daar
Alice Burger, eigenaresse en natuurarts in opleiding die
alles weet over kruiden en hun heilzame werking. Liefde
voor de winkel, het mooie product en oprechte aandacht
voor de klant maakt deze winkel met museale kwaliteiten
een feest om boodschappen te doen.
Het mengen van thee is een van haar specialiteiten. Op
verzoek stelt Alice een bij jouw smaak en lichamelijke
gesteldheid passende thee samen. Alice verkoopt ook
kruidenpreparaten, voedingssupplementen,
homeopathische- en natuurgeneesmiddelen en nog veel
meer.
Kijkje nemen? Het Kruidenhuis vind je aan de Torenlaan 26
in Laren.
Open op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Het kruidenhuis in Laren

Houd ’t Kruidenhuis in de gaten want in het nieuwe jaar kun
je hier ook nog leuke workshops verwachten!

Vaste prik op vrijdag: fiets, kleuter achterop en op weg om
mijn groentetas en biobrood te halen bij de mooiste winkel

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

Datum
December 2008
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

Sinterklaasfeest
Kleuterkerstspel
Kerstviering
Kerstspel
Kerstvakantie

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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