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Mededelingen van de directie
Geachte ouders,
Na een jarenlange loopbaan als directeur en bovenschools
directeur in het basisonderwijs, ben ik in september 2005
als zelfstandig ondernemer begonnen. Sindsdien werk ik
o.a. als interim directeur in het onderwijs en vanaf 11 mei
op de Vrije school Michaël. Het bestuur heeft mij
gevraagd tot de zomervakantie 2 dagen in de week de
algemene leiding van de school waar te nemen. Het
spreekuur van de directie kan nu helaas niet plaatsvinden.
De leerkrachten blijven voor u het eerste aanspreekpunt.
Marit Brand kan u, tijdens mijn afwezigheid, op weg helpen
met algemene vragen over de school.
Met vriendelijke groet,
Eveline van ommeren
Interim directeur
Een leerkracht voor klas 1?
Het is niet eenvoudig geweest….. maar toch nog net op tijd
gelukt. Dinsdag 1 juni start Lydia Zonneveld als leerkracht
voor klas 1. Op de ouderavond van deze klas stellen we
Lydia aan u voor. Tessa zal haar zo snel mogelijk wegwijs
maken in de school. We willen u vragen Lydia even de tijd
te gunnen om de kinderen te leren kennen en zich de
werkwijze op onze school eigen te maken.

Nieuwe schooljaar
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle
gang. We zijn op dit moment bezig met de formatie, de
inzet van het personeel en de voorbereidingen voor de
verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. In de volgende
schoolbel verwachten we u verder te kunnen informeren
over deze onderwerpen. Op de ouderavond wordt u
uitvoerig geïnformeerd over de nieuwbouw van de school.

Mededelingen van het bestuur
Beste Ouders,
Vanwege verhindering van Interim Directeur Eveline van
Ommeren op woensdag 10 juni is de algemene
ouderavond verzet naar woensdag 17 juni 2009, 20.00u.
Onze excuses voor het ongemak. Onderwerpen die op de
Algemene Ouderavond aan de orde komen zijn ondermeer
de formatie, de nieuwbouw, de tijdelijke huisvesting, de
ouderbijdrage en bestuurlijke samenwerking. Wij hopen u
op deze avond te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Giel Verbeeck
Voorzitter

Afscheid juf Jaenine
Donderdagmiddag heeft het team op gepaste wijze
afscheid genomen van Jaenine. Wij hebben met
bewondering samen de getuigschriften bekeken. Daarna
hebben we met een spreuk een hartelijk woord en een
toast afscheid van haar genomen. Ook via deze weg willen
we Jaenine bedanken voor de wijze, waarop ze de kinderen
in klas 1 het afgelopen jaar begeleid heeft. Vrijdag neemt
zij afscheid van de kinderen en ouders.
Gebeurtenissen in klas 2
Het gaat gelukkig weer wat beter met Marian en Marielle
van klas 2. Beide leerkrachten staan gelukkig nu weer bijna
de hele week voor de klas. Juf Annelieke werkt op maandag
en dinsdag voor de groep, zodat ook de andere taken voor
een klas door Marielle en Marian uitgevoerd kunnen
worden. De ouders van klas 2 zijn apart geïnformeerd.
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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.

Foto`s van het Pinksterfeest
Vrijdag 29 mei vier(d)en wij het Pinksterfeest. Iedereen
heeft kunnen/kan zien hoe alle klassen rondom de meiboom
dansten en de linten in prachtige vormen weefden.
Van de kinderen vraagt het een nauwe samenwerking om
dit goed voor elkaar te krijgen. Wij hebben Frederiek
Beelaerts gevraagd om al dit moois voor school en ouders
te fotograferen. Zij wilde dit graag doen. Frederiek heeft
een internetsite waar alle ouders de foto`s kunnen
downloaden. Iedereen die geïnteresseerd is kan haar een
mail sturen.
frederiek.beelaerts@xs4all.nl
Wij wensen iedereen een fijn Pinksterweekend toe.
Namens het college Karen Bosman.

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.

Kookworkshops voor kinderen in de Warrekam aan
de Brink 29 te Laren

Maximaal aantal deelnemers is 6.
Kosten: E 17,95 per workshop.
Data:
•
•
•

Pizza op donderdag 28 mei
Pasta op donderdag 4 juni
Patat op donderdag 18 juni

Tijdstip: 16.00 – 18.00 uur
Opgeven kan bij Door van den Borst via bfi@online.nl

B m m m m Vaderdag concert B m m m m m m
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een vaderdagconcert en
wel op 21 juni van 10.30 tot 12.00 uur
De gelegenheid voor alle musicerende kinderen om hun
kunnen ten toon te spreiden. Iedereen mag mee doen met
één of twee liedjes. Alle instrumenten zijn welkom en alle
combinaties mogelijk. Meedoen aan een concert is niet
alleen leuk maar ook erg leerzaam; we leren al vroeg om
gaan met plankenkoorts, faalangst en samen spelen. De
oudere leerlingen inspireren de jongere en omgekeerd zien
de oudere hun vorderingen.Opa’s, oma’s, ooms en tantes,
buurvrouwen kunnen horen hoe goed je al kunt spelen en
speelvriendjes kunnen je bewonderen en eindelijk eens
horen waarom je niet altijd met hun buiten kunt spelen.
Redenen genoeg om mee te doen aan dit jaarlijks terug
kerende schoolconcert.
Inschrijven voor het concert doe je door het
onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij juf
Marja (in haar postvakje dan graag) of door een mail te
sturen naar Barend ( barendenanne@hetnet.nl ). Speel je
(nog) geen instrument of durf je nog niet dan ben je
natuurlijk van harte welkom om te komen luisteren en je te
laten inspireren.
----------------------------------------------------Naam:………………………………………………………………………….
Klas:……………………….
Titel lied:……………………………………………………….
Componist:……………………….
Titel lied:……………………………………………………….
Componist:……………………….
Hoeveel mensen neem je mee?:…………………

In mei en juni: 3 workshops voor kinderen van 6 – 12 jaar
Thema: Pizza, pasta en patat, P-eten ongezond ?
Alles biologisch en helemaal zelf bereid, ook de mayo !
Meenemen: zin in koken, zin in eten en eventueel een
schort.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Mei 2009
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Woensdag 3
Maandag 15
Woensdag 17
Woensdag 24
Donderdag 25
Donderdag 25 en vrijdag 26
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

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

Geen school
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Hele school uit om 13.15 uur
Musical uitvoering klas 6 voor de klassen van school, ‘s ochtends
Voor familie, vrienden en bekenden van klas 6, tijden komen nog

Begin grote vakantie
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