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Mededelingen van de directie

Mededelingen vanuit de school

Beste ouders,

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.

Een historisch moment in de wereld. De inauguratie van
Barak Obama tot president van Amerika. Euforie, een
nieuw tijdperk breekt aan. Yes, we can!
Onze 6de klas maakt vandaag de NIO toets. De 5de klas is
met economische aardrijkskunde bezig en heeft
wereldkaarten in de gang opgehangen met
wereldproducten. Waar komen de producten die we
gebruiken vandaan? Afgelopen dinsdag was ik op het
landelijk overleg van vrije scholen. Er was een bericht over
alle vrije school- initiatieven over de hele wereld.
Ongelofelijk in hoeveel landen er Vrije scholen zijn.
De kleine en grote wereld van en rondom de Michaëlschool.
Ik ben de agenda in de schoolbel vergeten. Er waren deze
week ouderavonden. Die waren niet opgenomen in de
agenda. Sorry. Ik heb de agenda in deze schoolbel
aangevuld met alle items die de komende maanden gepland
staan. Graag even kijken of alles klopt en of het ook in uw
agenda staat.

Mededelingen vanuit de politie

Beste Ouders/Verzorgers,

Een heel goed weekend.

Ik heb geconstateerd dat er tijdens het wegbrengen en
ophalen van de kinderen bij Vrije School Michael veel
gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Hierbij moet u
denken aan het te dicht parkeren bij kruispunten en het
parkeren op het trottoir. Hierdoor ontstaat er een
onoverzichtelijke verkeerssituatie. Ook heb ik
geconstateerd dat er vaak kinderen oversteken zonder
ouderlijk toezicht. Het viel mij op dat de kinderen de weg
over rennen zonder te kijken of er verkeer aan komt. Ik
wil u allen met nadruk verzoeken uw kinderen beter in het
oog te houden en uw voertuigen alleen op de daarvoor
bestemde plaatsen te parkeren. Als dit niet gebeurt zal er
verbaliserend worden opgetreden.

Met vriendelijke groet,

Mvg,

Frans de Lange
Directeur

P.Vijverberg
Politie Gooi- en Vechtstreek

Tot slot moet ik u berichten dat ik bezoek heb gehad van
de politie. Agent Vijverberg wilde met me spreken over de
verkeerssituatie om de school. Hij heeft een stukje
geschreven in deze schoolbel. Ik vind het erg belangrijk
dat u deze bijdrage leest en de waarschuwing die erin zit
ook serieus neemt.
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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.

Tromspel

je al een ander instrument... Ik ben er van overtuigt
dat Iedereen kan spelen met ritme.
Bij TROMSPEL vindt iedereen zijn of haar plek!

TROMSPEL is voor iedereen! Trommel het voort!

Vriendelijke groeten,
Ruloff Manuputty (vader van Esper, klas 5)

Meer INFO:
Wil je meer weten? Dan kun je terecht bij mij:
ruloff@chello.nl
en bij

Beste muziek- en trommel-liefhebbers en Tromspelers!
Met twee groepen kinderen en één groep volwassenen zijn
we van start gegaan.
Met veel plezier heb ik de eerste serie lessen gegeven en
volgende komt er weer aan:
Vanaf vrijdag 30 januari start ik met een nieuwe serie van
8 lessen. Voor kinderen en volwassenen. Wie doet er mee?

de Gooische Muziekschool.
telefoon: 035-6936596
e-mail: (o.v.v. TROMSPEL)
degooischemuziekschool@orange.nl

Over TROMSPEL:
TROMSPEL is een vorm van samenspel waarbij het plezier
van samen trommelen voorop staat. Niet alleen je
ritmegevoel wordt gestimuleerd maar ook je ritmische
expressie- en improvisatie-vermogen. Bij TROMSPEL speel
je afwisselend op diversie ritme-instrumenten. Naast o.a
djembé, conga’s, bongo’s, tamboerijn, koebel en triangel
komen ook minder bekende instrumenten aan bod, zoals
alledaagse gebruiksvoorwerpen en door mij gemaakte
trommels. Ik zal ook accordeon, gitaar of piano spelen om
je de combinatie van ritme en melodie te laten ervaren.
Misschien heb je nog nooit getrommeld of misschien speel
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Januari 2009
Februari 2009
Dinsdag 3
Dinsdag 3
Zaterdag 7
Maandag 9
Vrijdag 13
Maandag 16 t/m Vrijdag 20
Maandag 23 en dinsdag 24
Maart 2009
Dinsdag 31
April 2009
Donderdag 9
Vrijdag 10 t/m maandag 13
Woensdag 15
Maandag 20
Woensdag 22
Vrijdag 24
Maandag 27 t/m vrijdag 8
mei
Mei 2009
Maandag 11
Maandag 11 t/m vrijdag 15
Woensdag 13
Donderdag 14
Maandag 18
Dinsdag 19
Donderdag 21 en vrijdag 22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Woensdag 3
Woensdag 10
Maandag 15
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Ouderavond over
leerrijpheid
Ouderavond klas 5
Open dag
Ouderavond klas 6
Jaarfeest: Carnaval
Krokusvakantie
Studiedagen (congres)

Aanvang 20.00 uur

Ouderavond
kleuterklassen

Pinksteren
Ouderavond 1ste klas
Algemene ouderavond
Ouderavond kleuters
Jaarfeest: St. Jan

School vrij
Aanvang 20.00 uut

Jaarfeest: Paasfeest
Paasvakantie
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
Personeelsuitje
Meivakantie

Studiedag
Kamp 6de klas
Ouderavond 3de klas
Ouderavond 2de klas
Ouderavond 6de klas
Ouderavond 4de klas
Hemelvaart
Jaarfeest: Pinksteren

Aanvang 20.00 uur
Welkom vanaf 09.45 uur.
Aanvang 20.00 uur
School uit om 13.15 uur

Gesprekken met ouders: woensdagavond 19.00 / 21.00 uur
Gesprekken met ouders: maandagavond 19.00 / 21.00 uur
Gesprekken met ouders: woensdagmiddag 14.00 / 16.00 uur
School vrij

School vrij
Aanvang
Aanvang
Aanvang
Aanvang

20.00
20.00
20.00
20.00

uur
uur
uur
uur

Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Hele school uit om 13.15 uur

Begin grote vakantie
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