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Mededelingen van de directie
Na een periode van drie weken werkzaam te zijn op de
Vrije School Michaël, heb ik afgelopen dinsdag met het
bestuur besproken waar mijn aandacht de komende weken
op gericht zal zijn.
Als eerste is het van belang dat de formatie voor het
komende schooljaar helder wordt. We zijn van mening dat
de inzet van het personeel zorgvuldig en goed geregeld
moet worden. Ook de wensen van het personeel worden
meegenomen. Daarnaast willen we duidelijk hebben of er na
de zomervakantie nog vervanging van leerkrachten nodig is.
Het is nog een hele klus, waar we ook wat extra externe
ondersteuning op inzetten. We gaan ervan uit, dat we u op
de ouderavond kunnen informeren over de bezetting van
alle klassen.
Een ander belangrijk punt is de interne en externe
communicatie in de school. Het team wordt via een
wekelijkse teambrief geïnformeerd, zodat alle
personeelsleden tegelijk op de hoogte zijn van
ontwikkelingen in de school. De communicatie met ouders
proberen we in eerste instantie te verbeteren via de
schoolbel. Belangrijke informatie over een klas of een
groep verloopt direct via een brief naar de betrokken
ouders. In de schoolbel wordt alleen de algemene
informatie gegeven.
Op de ouderavond van 17 juni willen we u graag zo open en
transparant mogelijk informeren over alle zaken, die er op
school gaande zijn. De school gaat een spannende tijd
tegemoet. Een tijdelijke behuizing met uitzicht op een
prachtig nieuw schoolgebouw. Dat vraagt veel van het
bestuur en het personeel. Op de ouderavond willen we met
u van gedachten wisselen of u als ouders ook
mogelijkheden heeft ons daarbij te ondersteunen.

voorgesteld. De ouders hebben o.a. aangegeven, dat zij
graag nog wat meer willen horen over de inhoud en
betekenis van het getuigschrift van de kinderen. We
hebben afgesproken dat we dit deels voor en deels na de
zomervakantie zullen regelen.
Tijdelijke huisvesting
Naar verwachting zal de school rond de herfstvakantie
verhuizen naar een tijdelijke locatie: het huidige gebouw
van de Michiel de Ruijterschool. We verhuizen niet alleen.
Ook “Windekind” en de BuitenSchoolseOpvang verhuizen
met ons mee. Op dit moment wordt onderzocht op welke
wijze we het onderwijs aan de kinderen op een goede
manier kunnen voortzetten. Concreet betekent dit, dat we
onderzoeken of we voldoende ruimten hebben om alle
huidige voorzieningen onder te brengen. Daarvoor zijn we
met een afvaardiging van het team ook gaan kijken. Naast
dit schoolgebouw zijn er ook twee klaslokalen beschikbaar
in de nieuwe brede school. Volgende week hopen we over
alle benodigde informatie te beschikken en kunnen we een
definitief besluit nemen over de tijdelijke huisvesting en
de mogelijk gedeeltelijke inwoning in de brede school.
Met vriendelijke groet,
Eveline van Ommeren

Mededelingen vanuit de school
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.

Ouderavond klas 1
Woensdag 3 juni was er een ouderavond voor de ouders van
klas 1. Het was fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren.
De vorige ouderavond was helaas turbulent verlopen.
Giel Verbeeck, voorzitter van het bestuur, heeft op
persoonlijke wijze teruggekeken op die avond. Dat werd
door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Afgelopen
woensdag was de sfeer van de avond en betrokkenheid van
alle aanwezigen goed te noemen. Op deze avond heeft
Lydia Zonneveld, leerkracht, zich aan de ouders
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Gordijnen en kamerscherm gezocht
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.

Wie heeft een paar oude gordijnen (voor aan een rails met
runners) die niet teveel licht doorlaten die niet meer
gebruikt worden?
De ramen hebben een formaat van:
4.50 b x 2.10 h
1.40 b x 1.50 h
En wie heeft er een oud kamerscherm ergens op een oude
zolder ter overname?

Zandbak te koop
Stevige zeshoekige zandbak , van geïmpregneerd hout dat
daarna met milieuvriendelijke kleurlak een aantal malen
gelakt is. De bovenrand (waar op gezeten kan worden) zou
een nieuw laagje lak kunnen gebruiken. De rest is OK,
nergens rot, in goede staat.
De zandbak heeft geen deksel omdat we dat destijds te
zwaar voor de kinderen vonden. Een net volstaat en het
zand droogt dan ook beter. Onder de zandbak zit
worteldoek gespijkerd. Hierdoor komen plantenwortels en
beestjes niet zo gauw er in. De afwatering na een regenbui
gaat wel snel.

Zijn er mensen die spullen- en/of kleding af en toe kunnen
gebruiken voor bepaalde projecten als; buitenland,
tienermoeders, 3e wereld, verenigingen enz.
Ik heb of weet best regelmatig het e.e.a. Weggooien is
sonde. Ik hoor het graag!
Vriendelijke groet,
Monika Schellekens, moeder van Bren (kleuterklas juffie
Irma)
Flevolaan 1 Huizen
06-53766112

Een fijne zandbak (doorsnede 1.80 meter, zeskantig, met
brede zitplank rondom) waar onze kinderen te groot voor
werden maar die nog jaren meekan. Op te halen op de
Bremstraat in Bussum.
Het beste in één geheel te vervoeren maar eventueel te
demonteren door de koper. Nieuw 120-130 Euro, nu nog
maar 30 Euro. Wordt geleverd zónder zand.
Tel: 035-6917279 of via Xanthe den Braber (klas 5)

Ayurvedisch koken
Ervaar de kracht van de smaak van de gerechten van
Navneet Anand.
Heerlijke Indiase gerechten, vegetarisch of gerechten
volgens de ayurveda. Navneet komt koken aan huis. Ook
kooklessen voor kleine groepen zijn mogelijk.
Navneet heeft zijn spirituele leer gehad in Asram Gurukul
in Haridawar, India. Alwaar hij de voedingsleer van de
ayurveda heeft bestudeerd.
Voor het koken bij u thuis betaald u 10 euro per uur en de
ingrediënten.
Voor een kookcursus bij u thuis is het 35 euro per persoon
bij minimaal 4 personen.
Contact Navneet Anand: 06 29358591
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Juni 2009
Maandag 15
Woensdag 17
Donderdag 18
Woensdag 24
Donderdag 25
Donderdag 25 en vrijdag 26
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Ouderavond kleuters
Algemene ouderavond
Ouderavond kleuters
Jaarfeest: St. Jan
Musical
Musical

Aanvang 20.00 uur; behalve juffie Irma
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur, juffie Irma
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

Jaarkalender schooljaar 2009 / 2010 zoals gepubliceerd in schoolbel 584
Datum
Activiteit
Opmerking
Augustus 2009
Maandag 17
Studiedag
Dinsdag 18
Eerste schooldag
Woensdag 19
Eerste schooldag
kleuters
Oktober 2009
Maandag 19 t/m vrijdag 23
Herfstvakantie
Maandag 26
Studiedag
December 2009
Maandag 21 t/m vrijdag 1
Kerstvakantie
januari
Januari 2010
Maandag 4
Studiedag
Februari 2010
Maandag 22 t/m vrijdag 26
Krokusvakantie
Maart 2010
Maandag 1
Studiedag
April 2010
Maandag 1 t/m vrijdag 5
Paasvakantie
Vrijdag 30 t/m vrijdag 14
Meivakantie
mei
Mei 2010
Maandag 17
Studiedag
Maandag 24
Pinksteren
Juli 2010
Maandag 12 t/m maandag 23
Zomervakantie
augustus
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