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Mededelingen vanuit het bestuur
Het huidige plan voor de tijdelijke huisvesting
gaat onverkort door.
Afgelopen woensdag heeft het bestuur met Ruth de Waal
(SKBNM), Annemieke Kralt en Jaap Vedder (beiden
gemeente Bussum) nog het laatste alternatief voor het
huidige plan besproken: het gebruik van de onze grote zaal
als onderkomen voor peuters en kinderopvang. Het was een
constructief gesprek met welwillendheid aan alle kanten
maar de conclusie is, dat ook dit alternatief niet meer
bestaat.
Er kleven teveel praktische bezwaren aan en ook kosten
die uiteindelijk toch voor onze rekening zouden komen. De
belangrijkste bezwaren zijn het feit dat de ruimte niet
vóór de verhuizing geschikt kan worden gemaakt en dat
men er op zeker moment toch weer uit moet omdat dit
deel van het gebouw nog wordt uitgebreid, intern verbouwd
én op de nieuwbouw moet worden aangesloten.
Een belangrijk bijkomend argument betreft de veiligheid
van kinderen en medewerkers waarvan de gemeente (haar
deel van) de verantwoordelijkheid schriftelijk aan het
schoolbestuur zou willen overdragen als we tijdens de bouw
van de zaal gebruik zouden willen maken. Los van dit
juridische argument, vinden wij dat we het risico van het
verblijf op of aan de bouwplaats bij nader inzien niet
moeten nemen.
Vanwege de hiervoor vermelde redenen is ook het plan om
ons eigen noodgebouw te blijven gebruiken afgevallen.
Andere alternatieven zijn vanwege de hoge kosten en de
(begrijpelijke) weigering van de gemeente om hieraan mee
te werken gesneuveld. Dit betrof ideeën om de Michiel de
Ruyter uit te bouwen en/of om daar extra noodlokalen te
plaatsen.
Een en ander heeft tot gevolg dat we als bestuur geen
alternatief meer hebben om af te wegen tegen het huidige
plan . Dit plan zullen we daarom nu zonder voorbehoud
verder ten uitvoer brengen.

ook vele onduidelijkheden van het oorspronkelijke plan
opgelost. De ouders en de leraren wil ik danken voor het
uithouden van de onzekerheid. Ondanks de onrust die het
proces hier en daar heeft veroorzaakt, sta ik er volledig
achter, dat we alle alternatieven alsnog (en deels
nogmaals) hebben onderzocht.
Tot slot wens ik iedereen veel sterkte bij de verhuizing. Er
moet nog veel gebeuren, maar met de door Barbara Wilkes
zeer professioneel gecoördineerde voorbereiding en de
grote inzet van de ouders verwacht ik een soepele
overgang naar de tijdelijke locaties.
Rodim van Es
Voor zover daar nog behoefte aan is, zal het bestuur
volgende week woensdag 14 oktober aanwezig zijn om
vragen te beantwoorden over de tijdelijke huisvesting.
Na de herfstvakantie zal het bestuur een informatieavond
organiseren om de eerste ervaringen uit te wisselen.

Oproep aan alle ouders: Denk mee
inrichting van het nieuwe schoolplein!

over

de

Op dit moment worden er verschillende mensen gevraagd
om mee te denken over de inrichting van het nieuwe
schoolplein. We vragen leraren, leerlingen, de
buitenschoolse opvang, de buurt en de gemeente. Maar we
willen ook weten wat de ouders graag zouden willen. Het
gaat dan om faciliteiten die specifiek zijn voor de ouders,
bijvoorbeeld een plek om bakfietsen te parkeren, een
bankje in de zon of een overkapping om te kunnen schuilen
voor de regen.
Alle suggesties worden doorgegeven aan de
landschapsarchitect die gaat kijken wat er mogelijk is.
Graag ontvangen wij uw ideeën voor 14 oktober op het
mailadres: schoolplein@vrijeschoolmichael.nl
Hadewych Lammers

Mede namens de andere bestuursleden wil ik de werkgroep
‘Samen onder één dak’ danken voor het aandragen en
uitwerken van alternatieven. Mede door hun vragen zijn
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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.
Geen mededelingen.

Verhuizing

Daarnaast maken de kinderen een wandeling door het bos
en gaan ze pannenkoeken eten. De kleuters hoeven geen
eten en drinken mee te nemen. Aan oplossingen in geval van
(hevige) regenval wordt nog gewerkt. Voor het
kleuterprogramma is dit niet van belang, want zij hebben
onderdak bij het pannenkoekenhuis. Er volgt nog een brief
met routebeschrijving, contactnummers, etc.
Barbara Wilkes
verhuiscoördinator
verhuizing@vrijeschoolmichael.nl

Programma donderdag 15 oktober
Deze dag wordt gehouden aan de Valkeveenselaan in
Naarden. Dat is de straat waaraan speelpark Oud
Valkeveen ligt. Voor de klassen 1 tot en met 6 is er een
sportprogramma in het weiland tegenover huisnummer 46.
Voor de kleuters is er een programma met een
poppenspeelster in Pannenkoekenhuis ’t Vossenhol, gelegen
naast Speelpark Oud Valkeveen aan het einde van de
Valkeveenselaan.
Klas 1 tot en met 6 starten om 8:30 uur. De kleuters om
8:45 uur. Het is bedoeling dat de kinderen door de ouders
naar het weiland en/of het pannenkoekenhuis worden
gebracht en daar na afloop van het programma ook weer
worden opgehaald. De kleuters en klas 1 zijn om 13:00 uur
klaar, klas 2 tot en met 6 om 14:15 uur. Ouders die om
13:00 uur zowel eersteklassers als kleuters ophalen,
kunnen eerst langs het weiland gaan en daarna doorrijden
naar het Pannenkoekenhuis. De kleuters kunnen daar dan
nog even doorspelen tot de ouders er zijn. BSO Michaël is
donderdag 15 oktober geopend op locatie Michiel de
Ruyter. De kinderen die naar de BSO gaan, worden door de
BSO bij de locaties in Naarden opgehaald en naar de BSO
ruimte in gebouw Michiel de Ruyter gebracht.
Het belooft een hele leuke dag te worden. De locaties zijn
gelegen in het bos van Naarden Valkeveen waar de herfst
de omgeving prachtig aan het kleuren is. Het programma
van de sportdag is globaal als volgt: De kinderen zullen in
groepjes een circuit van spelletjes doorlopen. Klas 1 tot en
met 3 met elkaar en klas 4 tot en met 6 met elkaar. De
organisatie van de dag is in handen van meester Ton, die
daarbij geholpen wordt door Aretta. Er staan allerlei
avontuurlijke en spannende spellen op het programma. Het
sportprogramma wordt afgesloten met een grote
slagbalwedstrijd. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf
eten en drinken meenemen.
De kleuters hebben een eigen programma. In tegenstelling
tot eerdere berichten, zullen Marit, Irma en Edith zelf bij
deze ochtend aanwezig zijn. Frouke van Zomeren van
poppentheater De Kleine Zon uit Huizen gaat muziek maken
en een mooie voorstelling spelen voor de kinderen.

Van de redactie
Een drietal mededelingen van de redactie:
1. Volgende week komt schoolbel 600 uit. Dat wordt
een speciaal nummer waar we GEEN prikbord bij
maken. De eerstvolgende prikbord is er weer na
de herfstvakantie.
2. Kopij voor de volgende schoolbel MOET aanwezig
zijn voor dinsdag 14 oktober om 17:00 uur ivm
herfstvakantie.
3. Het schoolbel e-mail adres is gewijzigd:
schoolbel@vrijeschoolmichael.nl. Graag hiervan
gebruik maken in het vervolg.
Eddy

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.

Knexx
Gratis te krijgen bij juf Eugenie: een schoenendoos met
allerlei Knexx onderdelen.
Speel je graag met Knexx, meld je dan bij juf Eugenie
en ze neemt het voor je mee.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Oktober 2009
Woensdag 14 t/m vrijdag 16
Maandag 19 t/m vrijdag 23
Maandag 26
Dinsdag 27
November 2009
Maandag 2
Dinsdag 3
Woensdag 4
Maandag 9
Dinsdag 10
Woensdag 11
Dinsdag 17
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Maandag 30
Maandag 30
December 2009
Vrijdag 4
Maandag 7
Dinsdag 8
Vrijdag 11
Zaterdag 12
Maandag 14
Donderdag 17
Vrijdag 18
Maandag 21 t/m vrijdag 1
januari
Januari 2010
Maandag 4
Donderdag 7
Dinsdag 12
Dinsdag 19
Maandag 25
Februari 2010
Dinsdag 2
Woensdag 3
Vrijdag 12
Maandag 22 t/m vrijdag 26
Maart 2010
Maandag 1
Dinsdag 2 t/m vrijdag 12

Activiteit

Opmerking

Verhuizing
Herfstvakantie
Studiedag
Klas 2

Vrijdag 16 geen school, andere dagen wel

Informatiemiddag
Kleuters
Werkavond Windekind
Klas 3
Voorlichtingsavond
voortgezet onderwijs
St Maarten
Klas 1
10 minuten gesprekken
Ouderavond klas 5/6
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
1e Advent

14:00 – 15:00
Werkavond Sint
Erica en Willy
Werkavond Sint
Voor ouders van kinderen in klas 5 en 6

St Nicolaas
2e Advent
Informatiemiddag
Drempeltoets klas 6
Kleuterkerstspel
Kerstspel oefenen
3e Advent
Kerstviering onderbouw
Kerstspel onderbouw
Kerstvakantie

Gewone schooltijd

Studiedag
Nio Klas 6
Ouderavond klas 2
Ouderavond
Ouderavond klas 5
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Carnaval
Krokusvakantie

Geen school (zie 17 november voor klas 1 werkavond sint)
Werkavond Sint

School 13:15 uit; Sint Maarten viering van 17.00 tot 18.30 uur
Werkavond Sint
In de avond
VO
In de middag
In de avond

14:00 – 15:00
Kleuterklassen 12:00 uur uit

Gewone schooltijden
10:00 en 13:00 uur, Kerstviering kleuters: 12:00 uur uit

Gezamenlijk voor klas 1 t/m 6

Kleuters leerrijpheid
Gewone schooltijden

Studiedag
Toetsweek

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

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
Pagina 3 van 4

Dinsdag 16
Dinsdag 23
Dinsdag 30
April 2010
Donderdag 1
Donderdag 1
Vrijdag 2 t/m maandag 5
Dinsdag 6
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Vrijdag 30 t/m maandag 17
mei
Mei 2010
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Juni 2010
Dinsdag 1
Vrijdag 11
Dinsdag 15
Dinsdag 22
Donderdag 24
Vrijdag 25
Juli 2010
Donderdag 1 en vrijdag 2
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

Ouderavond klas 4
Ouderavond kleuters
Ouderavond klas 6
Inleveren 10 min str.
Paasviering
Paasweekend
Onderwijsk. rapport
Ouderavond klas 3
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Meivakantie

Gewone schooltijden
Wordt verstuurd
In de avond
In de middag
Maandag 17 mei is studiedag

Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag

Gewone schooltijden

Kennismakingsavond
Kennismakingsochtend
Ouderavond
Schoolreisje
St Jan
Teamuitje

Nieuwe klas 1
Nieuwe kleuters
Kleuters en klas 1,2 en 3
Klas 5
School uit om 13:15 uur
Geen school

Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

Kleuters, laatste schooldag kleuters
Klas 1 t/m 5, schoonmaakdag kleuters, school uit om 13:15 uur
Onderbouw
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