12 februari 2009
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met deze mededeling.

Mededelingen van de directie
Beste ouders,
In deze schoolbel kijk ik even terug op onze open dag en
kijk vooruit naar de volgende schoolperiode. Maar ik begin
met een vacature.
•

Daniëlle Clement, ze verzorgt op school de
administratie, gaat een deel van haar taak
afstoten. Haar taak heeft twee kanten, een
financiële en een administratieve kant. De
administratieve taak gaat ze per 01-04 afstoten.
Dus de school zoekt een nieuwe medewerker die
de schooladministratie van Daniëlle over kan
nemen. Dat zijn correspondentie werkzaamheden,
alle mogelijk mutaties op het personele vlak,
contracten en aanstellingen, ziekte en vervanging,
contacten met de Centrale Administratie en
betalingen.
Het is een taak met een omvang van ongeveer 10
uur per week, gespreid over 4 of 5 dagen.
U kunt alle reactie sturen naar:
directie@vrijeschoolmichael.nl

•

Afgelopen zaterdag hebben we een goede open
dag gehad. Ondanks het slechte weer waren er
veel bezoekers, meer dan het jaar daarvoor. We
hebben meer dan 100 bezoekers gehad. Helaas
hebben we voor een aantal aanmeldingen geen
plaats. Alleen in de komende 1ste klas ( 20092010 ) kunnen we nog wat kinderen gebruiken.
We hebben deze dag met en grote groep tot een
succes gemaakt. Vooral de kinderen uit de 5de en
6de klas hebben een grote bijdrage geleverd. Ik
wil iedereen heel hartelijk danken voor de inzet en
betrokkenheid.

•

•

Vooruitblik:
o Na de krokusvakantie beginnen we met
een interne studieconferentie. Daarom is
er maandag 23-02 en dinsdag 24-02 geen
school. Het team gaat onder leiding van
Carien Huijzer verder met ons jaarthema
“sociaal klimaat” .
o Woensdag 25-02 eerste schooldag na de
krokusvakantie.
o De eerste twee weken van maart hebben
we toetsweken.
o Maandag 09-03 krijgen we bezoek van de
inspecteur van onderwijs. Het is een
regulier bezoek.
o Vrijdag 27-03 krijgt u het tweede
onderwijskundig rapport. Na Pasen zijn de
10 minutengesprekken over de
onderwijskundige rapporten. Noteert u
vast in uw agenda: woensdagavond 15-04,
maandagavond 20-04 en woensdagmiddag
22-04.
o Voor alle details is de agenda in deze
schoolbel de informatiebron.

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

Tijdens de krokusvakantie wordt het
alarmsysteem veranderd. Alle oude inlogcodes ( de
inlogcodes die de afgelopen jaren in gebruik
waren) zijn vanaf 20-02-2009 niet meer geldig en
kunnen niet meer gebruikt worden. Vanaf die
datum alleen de nieuwe inlogcode gebruiken. Op
alle toegangsdeuren komt een papier te hangen
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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.

Inlogcodes
Alle oude inlogcodes zijn vanaf 20-02-2009 niet meer
geldig, niet meer te gebruiken. Vanaf die datum alleen de
nieuwe inlogcode gebruiken
Frans de Lange

Gevonden voorwerpen
Beste Ouders,
Kijkt u nog even bij de gevonden voorwerpen.
Vrijdagmiddag gaat alles weer weg in de container van het
Rode Kruis.
Nelly

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.

Wil je hem komen bekijken en beluisteren bel dan even
voor een afspraak:
035-6833849
Mardou
(van Chaja klas 5 en Jona klas 6)

Percussieclub
De komende maanden staat de PC in het teken van
SUMMERSONGS, zonnige liedjes en lichte ritmes, zoals:
“In the summertime” en de Bossa nova. Er is nu nog plaats
voor nieuwe deelnemers. Houd je van ritme en spreekt
improviseren je aan? Kom langs voor een proefles.
We spelen op maandagavond van 19.30 tot 21.30
De data:
Maart: 2/9/16/23/30 – april: 6 /20 - mei 11/18/25 Juni 8
* Nieuw !!
-PC Kidstrio: wekelijks minuten samenspelen met 3
kinderen.
-miniPC: wekelijks samenspelen voor volwassenen, max. 3
personen.
-drumles/slagwerkles/handtrommelen met 1of 2 personen

Piano te koop aangeboden
Onze piano staat al veel te lang zonder dat er op gespeeld
wordt. Vandaar dat we er een speler voor zoeken.
Het is een Alexander Herrmann piano, gebouwd in het
voormalig Oost Duitsland.
De klank is mooi (moet wel nodig worden gestemd en
schoongemaakt!).
Het is een prima studiepiano.
Mijn ouders hebben hem in 1986 gekocht voor ƒ 7000,-.
Hij is nu getaxeerd op 900 Euro.
Wie zoekt er een piano?
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Februari 2009
Vrijdag 13
Maandag 16 t/m Vrijdag 20
Maandag 23 en dinsdag 24
Maart 2009
Dinsdag 10
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

Jaarfeest: Carnaval
Krokusvakantie
Studiedagen (congres)

School uit om 13.15 uur

Ouderavond voor alle
ouders van de school
Ouderavond
kleuterklassen
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
Pinksteren
Ouderavond 1ste klas
Algemene ouderavond
Ouderavond kleuters
Jaarfeest: St. Jan

School vrij
Thema: religieuze opvoeding
Aanvang 20.00 uit

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 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 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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