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Herfstvakantie

Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Vorige week was er geen schoolbel. Ik heb toen wel een
brief per mail naar u gestuurd met als onderwerp de
tijdelijke huisvesting. Ik hoop dat deze brief in goede
orde ontvangen is. Uit reacties maak ik op dat ik nog niet
duidelijk genoeg geweest ben over de keuzes t.a.v. de twee
noodlokalen op het speelplein van de tijdelijke school.
Waarom gaan de 5de en 6de klas niet in deze lokalen? ik
heb dat bij het 7de punt beschreven:
…..Er staan twee noodlokalen op het schoolplein.
Door de plaatsing van de noodlokalen is de
inzetbaarheid van deze noodruimten niet goed….
Vervolgens zeg ik er iets over in het tweede deel van mijn
brief, scenario’s. Bij het 3de punt vertel ik dat wat mijn
keuze me oplevert aan gebruiksruimten.
Als ik het omkeer en uitga van de 5de en 6de klas in de
noodlokalen, dan heb ik geen ruimte voor Rt, IB en
Kunstzinnige Therapie. Ook is er dan geen mogelijkheid
voor buitenschoolse opvang. Daarnaast krijgen de 5de en
6de klas veel last van het geluid van de speelplaats.
De keuze voor Windekind in het ene noodlokaal en de Bso
in het andere, levert me meer mogelijkheden op en een
beter gebruik van de beschikbare ruimte. Daarom heb ik
die keuze gemaakt.
De gemeente heeft nog niet besloten. Ik hoop daar
volgende week bericht over te krijgen.
Ik blijf bij mijn slotopmerking uit de brief van vorige
week:
Volgens mij is het een grote uitdaging om ervoor te
zorgen dat de school niet “gesplitst”wordt. Dat
heeft niet zo zeer te maken met de twee locaties
maar met de manier waarop we met de twee
locaties omgaan.
Tot slot geef ik u de data van de vakanties 2009-2010,
vrije dagen en studiedagen:
Studiedag:
Eerste schooldag
Eerste schooldag
kleuters

Maandag 17 augustus 2009
Dinsdag 18 augustus 2009
Woensdag 19 augustus 2009

Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag:
Krokusvakantie
Studiedag:
Paasvakantie
Meivakantie
Studiedag
Pinksteren
Zomervakantie

19 oktober t/m 23 oktober
2009
26 oktober 2009
21 december 2009 t/m
1 januari 2010
maandag 04 januari 2010
22 februari t/m 26 februari
2010
Maandag 1 maart 2010
1 april t/m 5 april 2010
30 april t/m 14 mei 2010
Maandag 17 mei 2010
Maandag 24 mei 2010
12 juli t/m maandag 23
augustus 2010

In deze jaarplanning ga ik er voorlopig van uit dat we vlak
voor de herfstvakantie ( 15-10, 16-10) naar de tijdelijke
school verhuizen.
Goed weekend,
Met vriendelijke groet
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.

Labyrint
De afgelopen week is door stagiaire Eddie (klas 5) en onze
kunstzinnig therapeut Katrien met hulp van klas 5 een
labyrint op het schoolplein geschilderd. Dit in het kader
van de vertelstof van klas 5 en het labyrint van Koning
Minos en de draad van Ariadne.
Ook in klas 6 wordt er vanuit de geschiedenis van de
Middeleeuwen aandacht besteed aan het labyrint. Het zal
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heel bijzonder zijn als we straks ons eigen labyrint kunnen
lopen en jullie allemaal natuurlijk van harte uitgenodigd
worden deze ervaring aan te gaan. In de hal van de school
vinden jullie nog een map met meer informatie over
labyrinten en in de vitrines wat vormen uitgewerkt in klei.
Aan de muur onze bouwtekeningen voor het schoolplein…..
Veel labyrint-plezier!
Hartelijke groet
Eugenie

Avondvierdaagse
Beste ouders,
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid voor de kinderen
om mee te lopen met de avondvierdaagse. Deze zal
plaatsvinden van maandag 25 mei t/m donderdag 28 mei.
De start vindt alle avonden plaats bij sportclub " Allen
Weerbaar", aan de Zanderijweg in Bussum (de sportvallei).

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.

Lentemarkt verwisseling….
Wie kocht, net als wij, op de lentemarkt roze knie- of
elleboogbeschermers (K-sport) voor skeelers ?
En wie ontdekte, net als wij, bij thuiskomst 1 knie- en 1
elleboogbeschermer te hebben ? (het klittenband van de
elleboogbeschermer is te kort voor de knie)
Janine, moeder van Nimué (1e klas), tel. 8884570
of Hanke, moeder van Baukje

Er kan voor 5 km of voor 10 km worden ingeschreven.
De 5 km vertrekt maandag, dinsdag en woensdag om 18.30
uur en op donderdag om 18.45 uur.
De 10 km vertrekt maandag, dinsdag, woensdag om 18.15
uur en op donderdag om 18.00 uur.
Vanaf maandag 20 april zullen de inschrijfformulieren bij
de leerkracht aanwezig zijn. Graag bij de aanmelding
meteen betalen en vermelden voor de hoeveelste keer een
kind meeloopt.
De kosten bedragen €6,00 inclusief versnaperingen.
De inschrijfdatum sluit op vrijdag 15 mei.
Voor het behalen van een medaille moet het kind alle
avonden meelopen!
Elke avond zal er een stopplek zijn met een versnapering.
Hiervoor zoeken wij ouders, die de versnapering willen
kopen (wij geven geld hiervoor) en uitdelen!! Je kunt je
hiervoor opgeven bij Marrit Arbeek en Sandra
Westerveld.
We hopen op veel enthousiaste lopers!
Met vriendelijke groeten,
Marrit Arbeek (moeder Pim klas 2 – 035 6936257)
Sandra Westerveld (moeder Jorán klas 2 en Marinda klas
6 – 035 6245500)
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17 april 2009

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

Datum
April 2009
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

10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
Personeelsuitje
Meivakantie

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

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

School vrij

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

Aanvang 20.00
Aanvang 20.00
Aanvang 20.00
Aanvang 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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