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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Afgelopen maandag 09 maart, kregen we bezoek van de
Inspecteur van onderwijs. In ons geval is het een mevrouw
die Gerda Chang heet. Het was een aangekondigd bezoek in
het kader van de jaarlijkse kwaliteitscontrole. Mevrouw
Chang wilde met bestuur, directie en Interne begeleiding
in gesprek over de ontwikkelingen op onze school. Zo zaten
maandagochtend Giel Verbeeck en Hadewych Lammers
vanuit het bestuur, Jeanny van de Brand in haar functie
van Interne begeleider en ondergetekende met haar aan
tafel.
Het werd een goed gesprek waarbij alle aspecten van de
school aan bod kwamen. De inspecteur heeft vooral
stilgestaan bij de onderwijsopbrengsten. Wat leren de
kinderen op het gebied van rekenen en taal, hoe ontwikkelt
de leesvaardigheid zich. Na twee uur indringend gesprek
was haar conclusie, dat het goed gaat op de Vrije School
Michael. Mevrouw Chang heeft alle vertrouwen in de school
en ziet dat we goed aan het werk zijn.
We hadden al het basisarrangement (Aanduiding van het
kwaliteitsniveau van de school. “Basis” houdt in dat er geen
kwaliteitsrisico’s zijn) en we houden dit basisarrangement.

Ik ben erg blij met dit resultaat. Het is een bevestiging.
Het team is overtuigd van het feit dat we goed aan het
werk zijn maar we weten het nu zeker.
Heel goed weekend.
Frans de Lange
Directeur

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.

Tot slot heb ik de bijzondere situatie voor de komende
anderhalf jaar aan de orde gesteld. We gaan in het najaar
verhuizen naar een tijdelijke school en zullen in de
Michaëltijd 2010 de nieuwe school gaan betrekken. Een
onrustige tijd waarbij we telkens weer aan een nieuwe
omstandigheid moeten wennen. We zullen onze handen vol
hebben.
De Inspecteur heeft alle begrip voor deze lastige
omstandigheid en ziet ook dat dit consequenties heeft
voor het reilen en zeilen van de school. Ze vraagt ons een
plan te maken voor deze komende tijd en dat met haar te
communiceren. Verder is het reguliere bezoek van
Inspectie dat eigenlijk in het najaar plaats zou vinden,
naar voren geschoven. Op maandag 8 juni komt mevrouw
Chang terug en gaat dan vooral naar de praktijk van ons
onderwijs kijken.
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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.

Dierbare sambaballen van mijn moeder zoek!
Het zijn twee roze sambaballen met bloemetjes en blauw
handvat. Ze zijn na het carnavalsfeest in de zaal blijven
liggen. Ze zijn nu weg.
Als je weet waar ze zijn of als je ze vindt wil je ze dan bij
Nelly afleveren?
Alvast bedankt ook namens mijn moeder!
Sanne uit klas 5

Oppas gezocht
Per 1 april zijn wij op zoek naar een lieve, creatieve,
invoelende oppas voor onze kinderen Bastijn (7) en Jula
(2).
Het gaat om de dinsdagmiddag vanaf 12.00 eventueel uit te
breiden met de donderdag(/middag).Wij wonen in Bussum.
Heeft u vragen of interesse kunt u contact met mij
opnemen;
Willemijn 035-6989863

Woonruimte gezocht!
Ons gezin, met 2 kinderen, is met grote spoed per direct
op zoek naar een nieuwe woonruimte. Op fietsafstand van
de Vrije School. Het liefst in Bussum, maar ook Naarden,
Laren, Blaricum en Hilversum of Hilversumse Meent zou
een optie zijn.
Ik ben op zoek naar een huurwoning met maximale huur tot
631.73 euro per maand. Eventueel ook in vorm van
onderhuur, maar dan wel voor minimaal 1 jaar.
Alle goede tips en bruikbare suggesties zijn welkom. Laat
het ons alstublieft weten!!
Mascha, moeder van Luka, kleuterklas Edith
06-57845700
mascha80@orange.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
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
kleuterklassen

Aanvang 20.00 uur

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

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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