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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Het is te merken dat we de lentezon nodig hebben. De
energie raakt op en die broodnodige zon laat lang op zich
wachten. Als ik nu naar buiten kijk, zie ik stukjes blauwe
lucht en een voorzichtige zon. Voorbode van die Paaszon?
Wat me opvalt, is dat het nu moeilijker is om de vorm erin
te houden. Zo zijn er elke ochtend nogal wat kinderen te
laat. Juist in deze tijd van het jaar is het belangrijk om
gedisciplineerd de gang door de dag en schoolweek erin te
houden. Daarom wil ik u vragen om extra aandacht te
besteden aan het op tijd komen.
Er valt me nog iets op. Er treedt makkelijk onenigheid en
irritatie op. Kinderen ruziën wie het eerst op het kleine
pleintje was en daarmee het recht meent te hebben op het
speelbezit van het plein. Of wie mag het grote Kingveld
gebruiken?
Zoiets treedt ook op rondom de buitenschoolse opvang. Er
zijn grijze gebieden in de afspraken en die leiden tot
onenigheid.
Ik ga even door op dit vraagstuk van de buitenschoolse
opvang.
De situatie is dat er op de lange schooldagen, ( tussen
13.15 en 14.30 uur) kleuters en 1ste en 2de klassers door
de BSO worden opgevangen. Dat gebeurt het hele jaar,
maar omdat het weer mooier wordt gaan ze nu met de
kinderen naar buiten. En dan treden er lastige momenten
op.
U moet zich realiseren dat de “overblijfkinderen” onder de
verantwoordelijkheid geplaatst zijn van de leidsters. Om
verantwoord hiermee om te gaan zijn er afspraken
gemaakt waaraan de overblijfkinderen zich houden.
Het komt voor dat een ouder nog iets in de school te doen
heeft. Er moet nog worden schoongemaakt of er is een
gesprek met de leerkracht. Het kind blijft even buiten
spelen. Of u blijft na schooltijd ( 13.15 uur) nog lekker in
de zon, op het bankje zitten en uw kind speelt in de
zandbak of is met een bal aan het spelen. Of even
boodschappen doen en het kind speelt op het speelplein.

2.

3.

4.

De buitenruimte van de school is tijdens
schooltijden geen openbare ruimte. Op de lange
schooldagen is het na 15.00 uur een openbare
ruimte en kan door iedereen gebruikt worden. We
verwachten wel dat iedereen met respect met
onze buitenruimte omgaat.
We hebben afspraken gemaakt over het gebruik
van de buitenruimte tijdens de schooltijden.
Iedereen houdt zich aan de afspraken. ( niet
fietsen op het schoolplein, voetballen op het
kleine pleintje, klassen die nog aan het werk zijn
niet storen, enz..)
Als uw kind even op het schoolplein moet wachten
dan kan dat incidenteel. Dit moet wel in overleg
met de BSO leidster.
Tijdens schooltijden kan de buitenruimte niet
gebruikt worden door anderen dan de klassen van
de school en de BSO. Voor alle andere personen is
het schoolplein vanaf 15.00 uur toegankelijk.

Ik weet dat ik bij de handhaving van deze afspraken
afhankelijk ben van uw medewerking. Dus vraag ik u om
mee te kijken en mede verantwoordelijkheid te nemen.
Ik dank u bij voorbaat voor de medewerking.
Een 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.

Er zijn een aantal zaken die u moet weten:
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
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Dol’fijne’ kindermiddag!

Ode aan Suze:
De krul van Suze.
Suze krult het leven van de 6de klas.
Het hart klopt.
Groots en meeslepend als ze is, zou ze om een kind vooruit
te duwen roepen:'Ik geef je de wéreld, ik geef je Paríjs!'
Om een kind te troosten zou ze in haar hart met de hele
klas de Eifeltoren gaan lenen. Zij zou hem op haar caravan
binden, met een rood vlaggetje aan de achterste
poot:'Convoi Exceptionel'.
En zo trekt de klas de wereld door. Ze doen er lekker lang
over en het enige wat wappert en waait zijn haar
woorden:'Kijk om je heen!' En als je goed luistert, hoor je
de moter zingen:'Ik hou van ze, ik hou van ze, ik hou van
ze....'
Pragmatisch als ze is, zou ze zeggen:'Ik geef je de wéreld,
maar om te beginnen geef ik je vandaag les.'
Suze krult het leven van de 6de klas.
Ines (moeder van Rinske en Joanna)

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.

Kinderwagen te koop
Easy Walker kinderwagen (1 tot 4 jaar) - licht groen.
Ideaal voor wandelen in het bos, op het strand en zelfs
tijdens de vacantie in de bergen.
In goede staat, met regenhoes, zonnekap en een extra los
zwenkwiel.
Tevens een weinig gebruikte bijpassende zilverkleurige
slaapzak.
Voor slechts 75,- euro (nieuwprijs 449,-).

15 april geef ik samen met mijn collega Kiowa (oud lerares
op de Vrije school in Leeuwarden) een Dol' fijne'
kindermiddag op school.
Voor meer informatie en met een warme groet van:
Denise van de Ven ( moeder van Tara, klas 3 en Cuno, klas
2)

Gezocht: Stagiaire, vakantie- en invalkracht
Kinderopvang Twinkel heeft op 1 juni 2007 haar deuren
geopend. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een grote
Gooische villa aan de Nassaulaan 24 te Hilversum.
Hier bieden wij opvang aan één groep van maximaal twaalf
kinderen per dag, in de leeftijd van 0-4 jaar.
Wij zijn vanaf september 2009 op zoek naar een stagiaire
van maandag t/m woensdag. Hiervoor zal hij of zij een
stagevergoeding ontvangen.
Voor de vakantieperiode (juni t/m september 2009) zijn
we nog op zoek naar een gediplomeerd pedagogisch
medewerk(st)er die dan ons vaste team wil komen
versterken.
En tevens zijn wij op zoek naar een flexibele invalkracht.
De werktijden zijn van 8:00 tot 17:30 uur of van 8:30 tot
18:00 uur.
Wat verwachten we:
- affiniteit met onze uitgangspunten
- een collegiale en zelfstandige werkhouding
- een flexibele instelling en een creatieve geest
Wat bieden wij:
- een inspirerende werkomgeving in een klein team
- ruimte en vrijheid voor initiatieven en ideeën
Sollicitaties kunnen worden gericht aan:
Kinderopvang Twinkel
T.a.v. Mevr. N.M.L. Lips
Cornelis Drebbelstraat 6
1222 SB Hilversum
Of via info@kinderopvangtwinkel.nl
Voor meer informatie, zie onze site
www.kinderopvangtwinkel.nl

Caroline & Hapé Smeele
Ouders Ischa, klas 1
035-6836398
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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

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 22,
Postbus 344
1400 AH Bussum

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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