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Inhoudelijk:

Mededelingen vanuit het bestuur
Beste Ouders,
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene
Ouderavond op 17 juni 2009, in de zaal van de Vrije School
Michaël.
De agenda voor de avond is als volgt:
19.45 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Opening/welkom door Eveline van Ommeren
20.05 uur Muziek
20.10 uur Het Sociaal klimaat in de school
door Carien Huijzer
20.30 uur Terugblik en vooruitblik door Giel Verbeeck
20.40 uur Mededelingen en vragen
(o.a. tijdelijke huisvesting)
21.00 uur Begroting door Leon van Haaster
21.10 uur Formatie door Eveline van Ommeren
21.30 uur De nieuwbouw door Kees Peters
22.00 uur Afsluiting
Wij hopen u allen te mogen begroeten.
Er wordt een verslag van de avond gemaakt voor degenen
die niet aanwezig kunnen zijn.

Als de zon zijn hoogste punt heeft bereikt, begint de
zomer. In voorchristelijke tijden werd toen het
zomerzonnewende feest gevierd. Even daarna op 24 juni is
het de naamdag van Johannes de Doper. De zon is dan al
over zijn hoogste punt heen. Het feest dat wij vieren op
St Jan is een combinatie van het oude natuurfeest van de
zomerzonnewende en de herinnering aan Johannes de
Doper die de werkzaamheid van de goddelijke machten
beleefde in de warmte van de zichtbare zon.
Met al onze zintuigen kunnen we in dit seizoen waarnemen
wat in de natuur leeft: de stevigheid van de aarde onder
onze voeten, de bewegelijkheid van het stromende water,
de wind die het hoge gras doet golven en tenslotte de
dansende vlammen van het St Jansvuur.
Het zomerzonnewende feest is van oudsher het feest van
de grote vuren en de ontluikende liefdes….. en spannend is
de St Jansnacht, de nacht waarin natuurwezens hun feest
vieren en er wonderlijke gebeurtenissen plaatsvinden….. of
is het een midzomernachtsdroom?
We raken in de zomer een beetje buiten onszelf van de
warmte, het licht en het buiten zijn. Wat ons houvast
geeft, is de strakke melodie van een lied, de strenge
ritmen en vaste passen van een dans en de regels van een
spel.

Hadewych Lammers,
Namens het Bestuur

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.

Sint Jan
Op woensdag 24 juni vieren wij weer St Jan. Op het
terrein van Buitenzorg in Baarn. Binnenkort krijgt u via
de klassen weer het gebruikelijke informatieboekje met
alle details. Wij geven u graag een ‘voorproefje’.

We gaan met z`n allen ( klas 1 t/m 6) op woensdag 24 juni
van deze zomerse overvloed genieten met zang, dans, spel
en picknick op het scoutingterrein Buitenzorg in Baarn.
Vuur en verhaal zullen niet ontbreken.

Praktisch:
• Het feest wordt gevierd tussen 17.00 en 20.00
Komt allen met graskransen op het hoofd, bloemen
versierd in `t haar of op hoed/
kraag/riem/knoopsgat ……
• Het programmaboekje met alle informatie,
routebeschrijving en plattegrond wordt
binnenkort verspreid.
• Denk eraan je kind die dag geen synthetische
kleding aan te geven in verband met de sprong
over het vuur.
• Denk er bij alcoholgebruik bij na dat we het feest
met kinderen vieren…..
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• Merk je servies en opscheplepels voor het buffet,
vooraf met je naam.
• Er geldt een rookverbod op het terrein.
• Opruimen doen we met elkaar. Het team en 1 ouder
per klas dragen de eindverantwoordelijkheid.
• Oud leerlingen zijn van harte welkom. Van hen
vragen we aanpassing en betrokkenheid bij ons
feest. Ouders zijn voor hen verantwoordelijk.
• Bij slecht weer wordt het feest afgelast. Juf Tessa
zet in dat geval de belcirkels in werking. We
hebben geen alternatieve datum.
We zijn heel blij dat we het feest dit jaar weer op het
prachtige terrein van Buitenzorg in Baarn kunnen vieren.
Robert - de oude beheerder van het terrein en onze
vuurmeester deze avond- komt er speciaal voor (uit
Zutphen) terug!
We duimen voor mooi zomers weer!
Met hartelijke groeten namens Tessa en het team, Karen
Bosman.

Naschoolse Opvang
Beste ouders / verzorgers,
Nog even in het kort wat er met de opvang op onze school
gaat gebeuren:
Wat verdwijnt er?
De overblijf zoals die er nu is, verdwijnt per begin volgend
schooljaar (17 augustus ’09).
Wat komt er voor in de plaats?
Er komt per 17 augustus ’09 opvang van de SKBNM,
BuitenSchoolseOpvang BSO Michael, (Stichting
Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg).
Dat betekent:
Opvang op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag van 13.15 uur tot 18.00/18.30 uur.
Hierbij kan gekozen worden voor:
- opvang van 13.15 uur tot 14.30 uur (op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag) voor 1 of meer dagen in de week,
niet in de vakanties en niet op studiedagen.
of
- voor opvang van 13.15/14.30 uur tot 18.00/18.30 uur voor
minimaal 2 dagen in de
week, en wel in de vakanties en op studiedagen.
of
- een combinatie van beide.
Wie gaat dit doen?
De BSO Michael is een nieuwe BSO binnen de SKBNM. De
Vrije School Michael heeft een convenant (afspraak)
gesloten met de SKBNM waarin staat dat de SKBNM de

BuitenSchoolseOpvang voor de Vrije School Michael gaat
verzorgen op de school zelf.
Een groot deel van de mensen die nu de overblijf doen,
gaat in dienst van de SKBNM op BSO Michael werken. Voor
de kinderen die nu in de overblijf zitten, betekent dat er
vertrouwde gezichten blijven. Ik ben inmiddels in dienst
van de SKBNM als adjunct leidinggevende van BSO Michael
en ga de dagelijkse leiding en organisatie verzorgen.
Wordt de BSO Michael zoals de andere BSO’s van de
SKBNM?
De BSO Michael krijgt de kwaliteit en expertise van de
SKBNM, en wordt verder de eerste BSO binnen de
SKBNM op antroposofische basis. Alle werknemers van de
BSO Michael zijn geschoold of worden geschoold in de
antroposofie.
Het beleidsplan en het inrichtingsplan van BSO Michael
worden gemaakt door enkele deskundigen op het gebied
van kinderopvang en op het gebied van de antroposofie.
Wat zijn de kosten?
De kosten zijn dezelfde als voor alle BSO’s van de SKBNM.
De exacte prijs kunt u nalezen in de bijlage bij de brief
die door de SKBNM verstuurd is aan alle
ouders/verzorgers van de kinderen van de school. De
overheid betaalt van dit bedrag een tegemoetkoming
afhankelijk van de hoogte van uw inkomen: hoe lager het
inkomen, hoe meer de overheid bijbetaalt. Verder betaalt
de overheid meer als er meer kinderen in het gezin gebruik
maken van opvang. Kijk voor uw bijdrage door de overheid
op www.belastingdienst.nl.
Verder is er een verplichte bijdrage van werkgevers. De
belastingdienst regelt die ook voor u.
Inschrijving?
Als u per begin volgend schooljaar gebruik wil maken van
de BSO Michael, is het nodig uw kind zo snel mogelijk in te
schrijven en in ieder geval vóór de zomervakantie (6 juli
’09). Uw kind incidenteel aanmelden is helaas niet meer
mogelijk als BSO Michael na de zomer start.
Vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u het een en ander nalezen in
de brief met bijlagen die de SKBNM onlangs aan alle
ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school heeft
gestuurd, of natuurlijk bellen met de SKBNM, telefoon
035-6970075.
U kunt mij ook aanspreken voor eventuele vragen of
opmerkingen of contact opnemen met de leidinggevende
van de SKBNM, die BSO Michael gaat begeleiden,
Marianne Straatsma, te bereiken op
m.straatsma@skbnm.nl
Met vriendelijke groet,
Hanke Leerink
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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.

Geen items deze week….
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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
Datum
Activiteit
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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