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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Ik heb mijn raam open staan en hoor de kinderen buiten
spelen. Ja, de tijd is verzet, het is zomertijd en de lente is
volop in het land. Eindelijk kan de zon de bleke wangen
kleuren en de energie weer opladen.
Ik heb ook t.a.v. onze nieuwbouw het gevoel dat we een
drempel gepasseerd zijn. Misschien voor u niet altijd even
zichtbaar maar er is de afgelopen maanden veel gebeurd.
Vergelijkbaar met de natuur. Tot voor kort was er weinig
van het nieuwe groen te zien en gebeurde het nog allemaal
onder de grond en in het verborgene. En nu zijn er de
nieuwe knoppen, bloemen en jonge blaadjes.
Terug naar de nieuwbouw. Er is de afgelopen tijd in het
team intensief gesproken over het ontwerp. We hebben in
verschillende werkgroepen gekeken naar het praktische
gebruik van de lokalen, de gangen, de zaal en de vele
andere ruimtes. De verlichting, plaats van de kapstokken,
stopcontacten, aanrechtbladen, de plaats van de deur van
het lokaal, de plaats van de oven voor handenarbeid, hoe
ziet het podium van de zaal eruit, enz, enz. Zo heeft ook
het winkeltje haar lijst ingediend en zijn de ICT wensen in
kaart gebracht. Ook bij de SKBNM is dit gebeurt. Hieruit
kwamen nog vele verbeteringen en wijzigingen. We hebben
nu een set met plattegrondtekeningen die afgelopen
woensdag 01-04 door het bouwteam zijn goedgekeurd.
Hierdoor is het Definitief Ontwerp (DO) weer een stapje
dichter bij gekomen. De komende weken gaat de architect
in samenwerking met de bouwbegeleider een en ander nog
verder in detail uitwerken. Na de meivakantie zal dit
geheel als Definitief Ontwerp (DO) aan het bestuur
worden voorgelegd.
Naast dit ontwerpproces van de nieuwbouw is er ook een
proces gaande rondom de tijdelijke huisvesting van de
school. Ik vertelde u al dat we naar de Michiel de
Ruijterschool gaan, een gebouw dat 600 meter verderop
staat. Maar dat gebouw is te klein voor de school. Dus is in
overleg met de gemeente gezocht naar oplossingen. Op dit
gebied begint de besluitvorming ook op te schieten. Nog
voor Pasen hoopt de gemeente ons een antwoord en
daarmee duidelijkheid te geven. Dat betekent dat we na de
meivakantie ook op dit gebied over kunnen gaan op de

concrete voorbereiding van planning en inrichting van de
tijdelijke huisvesting.
In de planning gaan we er nog steeds van uit dat we vlak
voor de herfstvakantie ( 14, 15 en 16 oktober?) uit dit
gebouw vertrekken en naar de tijdelijke huisvesting gaan.
Vanaf dat moment wordt er hier gesloopt en daarna
gebouwd. Volgens de bouwplanning is de nieuwe school
begin herfst 2010 klaar.
Ik hoop nog steeds dat we op 29-09-2010 de feestelijke
opening hebben.
Ik wens u een lenterijk 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.

Lieve Ouders,
Wilt u svp NIET parkeren bij de ingang waar de
fietsende kinderen door moeten.
Afgelopen week zag ik twee auto’s zeer onhandig
geparkeerd op de hoeken. Dat kan echt niet.
Wil iemand svp een ronde houten paal (van een
speelrek ) die uit de grond is getrokken met een stuk
beton eraan meenemen en weg doen?
Bedankt vast.
Nelly
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Kindergitaar te koop

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.

Te koop: kindergitaar in hoes. In prima staat. Prijs : E 60,-.
Interesse ? Bel Door 035-6837291 of mail naar
job2@online.nl

Concert Crescendo

Fotografie-talent gezocht!
De Bussum-redactie van De Seizoener is dringend op zoek
naar talentvolle fotografen! We hebben regelmatig
opdrachten voor: portretten van ouders en reportages in
de klassen.
Een freelance-budget hebben we niet, dus alle bijdragen
aan de schoolkrant zijn op vrijwilligerbasis. Maar je doet
veel ervaring op, naam komt altijd bij je foto te staan en
daar kun je een portfolio mee opbouwen! De Seizoener
verschijnt 4x per jaar.
Dus: heb je zin om af en toe een mooi portret in zwart/wit
te maken voor De Seizoener? Meld je dan aan bij de
redactie via Andrea Hollebeek: A.Hollebeek@Zonnet.nl of
035-7508319.

Piano te koop
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?
Wil je hem
komen
bekijken en
beluisteren
bel dan even
voor een
afspraak:
0356833849

Dit concert van harmonieorkest Crescendo is een aanrader
voor kinderen. Crescendo heeft ook een beginnersorkest
voor kinderen vanaf +/- 8 jaar.
Voor kaarten en inlichtingen bel: 035 6970160
Entreeprijs: € 3, - ( kinderen& 55+ € 1.50)
Kaarten ook te verkrijgen bij:
Tabakspeciaalzaak W Jansen, Spiegelstraat 20.
Of kijk op de website www.crescendobussum.nl
Nicoline Pruijmboom (moeder van Thijmen, kleuterklas
juffie Irma) speelt ook mee…

Mardou
(van Chaja klas 5 en Jona klas 6)
Pagina 2 van 3

2 april 2009

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

Datum
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
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

Opmerking

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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