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Mededelingen vanuit het bestuur
Beste ouders,
Voor u ligt een van de laatste Schoolbellen van dit
schooljaar. Zowel het bestuur als het lerarenteam heeft
een bijdrage geleverd aan deze Schoolbel, om u te
informeren over wat er momenteel op school speelt. U
ontvangt een dezer dagen per e-mail nog een aparte brief
om u te informeren over de invulling van de functie van de
directeur.
Momenteel is het bestuur, samen met het team hard bezig
om de volledige formatie rond te krijgen. Zodra dit
gebeurd is ontvangt u daarover ook een brief.
Afgelopen woensdag heeft de Algemene Ouderavond
plaatsgevonden. Het was een zeer goed bezochte
ouderavond, wij willen alle ouders bedanken die bij de
avond aanwezig waren. Daarnaast wil het bestuur vooral
het hele lerarenteam bedanken voor al het werk dat op
zeer korte termijn voor de ouderavond verzet is en voor
hun bijdrage aan de avond.
Het was voor de school een goede avond. De agenda was
vol, met heel veel onderwerpen waar veel mensen vragen
over hadden. Het is ons inziens gelukt om samen met het
team en de ouders een aantal thema’s op te pakken
waarmee we de komende tijd hard aan de slag kunnen. Dan
denken wij aan de tijdelijke huisvesting, maar ook aan de
communicatie en het sociale klimaat op school.
In de inleiding heeft Carien Huijzer ons wat handreikingen
gedaan over hoe we als gemeenschap in zo’n drukke,
spannende tijd moeten proberen om ons vooral met z’n
allen in te zetten voor waar het om gaat: een omgeving
waar onze kinderen met plezier in een goede sfeer naar
school kunnen gaan.
Vanuit de ouders zijn verschillende initiatieven naar voren
gekomen van mensen die willen meedenken en meehelpen.
In deze Schoolbel vindt u daar ook een oproep voor van
een aantal ouders.
Voor het bestuur is weer duidelijk geworden wat een
bijzondere school we hebben. Een school waar, ook als er
dingen niet gaan zoals we willen, het toch lukt om met
elkaar in gesprek te komen en naar oplossingen te zoeken.
Het komende schooljaar willen we als bestuur verder gaan

met het zoeken naar een goede manier om op een
constructieve manier met elkaar in gesprek te blijven.
Bij de Schoolbel van volgende week ontvangt u het
inhoudelijk verslag van de ouderavond.
Met vriendelijke groet,
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.
Beste ouders van Vrije School Michael,
Wat een (in allerlei opzichten) volle ouderavond hadden we
gisteren. En wat bijzonder dat we zo met zijn allen bij
elkaar waren in deze -voor de school- zo moeilijke tijd. Er
werd veel zorg gedeeld, maar er was ook gerichtheid op de
toekomst en hoe we er “samen voor kunnen gaan”. Dat
voelde voor ons als team heel goed.
We zien als team dat onderlinge communicatie een groot
aandachtspunt blijft. Wij zien, dat voor een groot deel,
het speerpunt van deze aandacht te zoeken is in het
communiceren van processen die gaande zijn. Dat juist de
openheid over processen en elkaar daarvan op de hoogte
stellen belangrijk is. Daarvoor zijn er kanalen in de school
waar we terecht kunnen, zoals de MR. Bij het proces over
de nieuwbouw nemen wij dit waar. En we zien het terug in
het proces rondom tijdelijke huisvesting.
Proces naar Tijdelijke huisvesting:
Aan ons als team is meegedeeld door bestuur en directie
dat er uitgebreid overleg met de gemeente is geweest over
de tijdelijke huisvesting. Een week na de meivakantie
hebben wij – naar aanleiding van het initiatief van Inez
Boerigter en Vivienne Steensma -namens een groep
ouders- van Eveline van O. de vraag gekregen of wij dat
plaatje met beschikbare ruimtes nader konden
onderzoeken. Daarbij werd ons gezegd dat de optie om
SKBNM en Windekind tijdelijk in de brede school te
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huisvesten geen optie was vanwege gemaakte afspraken
met gemeente en SKBNM.
Diezelfde vrijdag en maandag daarop, hebben wij tweemaal
met een delegatie van het team een bezoek aan de school
gebracht. en de ruimtes bekeken, We hebben de ruimtes
opgemeten en getoetst op noodzakelijke voorzieningen die
wij – vanuit ons vak als leerkracht- nodig achten om veilig
en verantwoord onderwijs te kunnen bieden. In onze
beleving hebben wij toen ook naar mogelijkheden gekeken
die niet meer kloppen met wettelijke klimaat- en
veiligheidseisen en de veiligheid van kinderen in gevaar zou
brengen. Bij de tweede bezichtiging werd direct door
kleuterjuffen aangegeven dat, indien er dan echt
uitgeweken moet worden, de kleuters de lagere school
zouden willen laten voorgaan . Met dat gegeven zijn wij
naar Eveline O. teruggegaan. Het antwoord bleef bij het
oude: 2 lokalen op de brede school en blij zijn met wat we
wel krijgen aangeboden…
We kwamen toen- tot onze teleurstelling- tot de conclusie
dat we onmogelijk met de hele school in één gebouw
tijdelijk gehuisvest konden worden. Hierna is ons direct
gevraagd om een beslissing van pedagogische visie welke
klassen naar de Brede School zouden kunnen. Met dit in
ons achterhoofd hebben we de keuze gemaakt voor 2
kleuterklassen als de lokalen op de begaande grond zouden
zijn en 2 onderbouw klassen (klas 4 en 5) als het lokalen op
een bovenverdieping zouden zijn. Waarom klas 4 en 5: Van
oudsher merken we als leerkrachten dat juist een klas 4 en
5 vaak veel samen doen en samen spelen. Omdat dit al wat
grotere kinderen zijn en stabiele klassen die op elkaar
terug kunnen vallen, leek ons deze klassen het meest
geschikt.
Vandaag, 18 juni, kon Hadewych Lammers (bestuur) ons
vertellen dat die twee lokalen op de Brede School zich op
de bovenverdieping bevinden. Een bovenverdieping is
ongeschikt voor 2 kleuterklassen. En nu…. het is nog niet zo
ver: We verhuizen nog niet. Dat gebeurt pas in het najaar
en – zo is ons verteld door bestuur- misschien zelfs wel
iets later dan we nu denken (dan praten we over
kerstvakantie in plaats van herfstvakantie 2009).
Onder de ouders zijn veel deskundige mensen die over
bouw, tijdelijke voorzieningen meer weten dan wij. Wij
voelen ons daardoor gesteund.
Nu blijkt dat het niet definitief is, hebben wij direct na de
pauze van de algemene ouderavond daarom onze oproep
geplaatst om andere mogelijkheden nog te onderzoeken.
Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer van de
betreffende contactpersoon.
Dank voor al jullie steun aan ons als team. Op dit moment
krijgen we daarvan vele blijken. Wij zorgen met veel liefde
en plezier voor jullie kinderen en merken dat wij, ondanks
alles op dit moment, toch allemaal heel krachtig voor onze
klassen kunnen staan.

Graag tot op het St Jansfeest!
Hartelijke groet,
Het team van vrije school Michael

Sint Jan
In de vorige schoolbel bent u zowel inhoudelijk als
praktisch op de hoogte gebracht van het St Jansfeest. In
deze schoolbel voor u een korte herhaling daarvan.
Vandaag of morgen krijgt u via uw kind het
informatieboekje met de routebeschrijving, plattegrond en
verdere details.
Wij geven u in het kort een herhaling van belangrijkste
gegevens.
•
Het feest wordt gevierd tussen 17.00 en 20.00.
•
Kom zoveel mogelijk op de fiets en zet je fiets aan het
begin van het terrein neer. Loop dan met je spullen
naar de picknick plek. Fietsen zijn op het terrein niet
toegestaan.
•
Parkeergelegenheden zijn beperkt. Lees in het boekje
waar parkeergelegenheden zijn!
•
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…..
•
Merk je servies en opscheplepels voor het buffet,
vooraf met je naam.
•
Er geldt een rookverbod op het hele 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. Hun
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 duimen voor mooi zomers weer!
Met hartelijke groeten namens
Tessa en het team, Karen Bosman.

Mededelingen vanuit de ouders
Ook volgend jaar SAMEN in één gebouw!
Voor de nieuwbouw van onze school moeten we naar een
tijdelijke locatie (Michiel de Ruyterschool nabij het
hertenkamp). De bestaande locatie van de Michiel de
Ruyterschool lijkt niet groot genoeg te zijn om alle klassen
te huisvesten. Hierdoor is besloten dat er twee klassen
ingepast gaan worden in een reguliere school (de Brede
School). Dit worden óf twee kleuterklassen óf de nieuwe
vierde en vijfde klas.
Wij denken dat niet alle mogelijkheden verkend zijn om de
school als geheel bij elkaar te houden. Wij gaan ons er
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hard voor maken om toch een oplossing te vinden zodat alle
klassen of bij elkaar kunnen blijven of in een zo passend
mogelijke omgeving gehuisvest worden. Tijdens de
algemene ouderavond werd duidelijk dat het bestuur en
het team open staan voor een betere oplossing!
Zie jij kansen waar anderen ze niet zien? Meld je dan aan
en denk met ons mee!
Karel (vader van Marjolein, Laura en Maarten) kzegers@live.nl
Vivienne (moeder van Tijmen, Menthe, Camile en Romaer)
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We willen starten in september met minimaal 6 leerlingen
en maximaal 10. Eventuele wachtlijst is mogelijk.
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.

Welke instrumenten?
Klarinet, Alt Saxofoon, Dwarsfluit, F Hoorn, Trompet,
Trombone en Slagwerk.
Wat gaat dit kosten?
Voor maar….€495,=/per jaar Kan jij erbij zijn!!
Voor meer informatie en aanmelding van de blazersklas kun
je terecht bij Iris de Wilde, ikabo@planet.nl

Vakantie appartement te huur
Te huur in de Dordogne, Frankrijk
Gezellig ingericht appartement vlakbij Le Bugue, Les
Eyzies, Sarlat.
Het hele jaar door te huur voor 300,- per week.
De weken 34, 35, 36 zijn oa nog vrij!!!
Er is op deze weken nu ook nog korting te krijgen van 50,per week bij boeking van twee of drie weken en 30,- bij
een boeking van een week.
Ik zou zeggen grijp je kans en bel of kijk op de website.
http://appartementlesetoiles.blog.com
of mail: jan.bea@orange.fr ( NL sprekend)

kijk voor meer informatie over Crescendo en haar
Beginnersorkest, instap mogelijk met 2 jaar blaas ervaring,
of het grote Harmonieorkest met meer blaas ervaring, op
onze website www.crescendobussum.nl

Poesjes
Op 14 mei heeft onze kleine Nala drie baby-poesjes
gekregen. De een is nog liever en mooier dan de ander. Ze
tijgeren nu al rond.
Ze lopen een beetje als aapjes......... 2 poesjes mogen op
zoek naar een eigen huis met lieve mensen, die voor ze
willen zorgen. Wie heeft veel liefde voor poezen
en zin om zich door de kleine dames te laten betoveren ?

Oppas gevraagd voor huis en dier….
Oppas gevraagd voor huis en dier tijdens de
vakantieperiode: Donderdag 9 juli tot en met woensdag 22
juli.

Annemaaike Vos klas 5
Ons mailadres is babika@freeler.nl

Het huis staat in Bussum Zuid en heeft 4 slaapkamers. De
dieren zijn twee poesen, twee konijnen en twee
dwerghamsters.
Ik hoop dat iemand zin heeft om van ons huis te genieten
en hetgeen probleem vind om voor de dieren te zorgen.
Bij belangstelling 06-18307531
Karel (vader van Maarten, Laura en Marjolein)

Blazersklas Gooische Muziekschool en Crescendo
Voor wie?
Kinderen van 9 t/m 12 jaar. Als je het leuk vindt om samen
muziek te maken, ook al kan je nog geen noot lezen en geen
enkel geluid krijgt uit een blaasinstrument.
Dan is dit wat voor jou!!
Wat houdt dit in?
1 uur/week orkestles én ½ uur/week groepsles
Inclusief gratis huur van een instrument.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.
Datum
Juni 2009
Woensdag 24
Donderdag 25
Donderdag 25 en vrijdag 26
Juli 2009
Woensdag 1

Donderdag 2

Vrijdag 3
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Jaarfeest: St. Jan
Musical
Musical

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

Afscheid 6e klas /
laatste schooldag
kleuters
Getuigschriften /
schoonmaakdag
kleuters
Schoonmaakdag
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
Vrijdag 2 t/m maandag 5
Paasweekend
Vrijdag 30 t/m vrijdag 14
Meivakantie
mei
Mei 2010
Maandag 24
Pinkstermaandag
Dinsdag 25
Studiedag
Juli 2010
Maandag 12 t/m maandag 23
Zomervakantie
augustus

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 22,
Postbus 344
1400 AH Bussum

Opmerking
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