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Mededelingen vanuit de directie
Kort verslag eerste bijeenkomst over de OCR
Op donderdag 3 december heeft een vijftal ouders samen
met de interim schoolleider gesproken over het oprichten
van een oudercontactraad. Dit zou een orgaan kunnen zijn
van ouders die in gesprek raken over grote thema’s en
onderwerpen die leven in de school. De ouders die de
kerngroep OCR vormen, zouden in de school kunnen
waarnemen wat er leeft en dit op de juiste plek kunnen
brengen. Deze ouders zouden nadrukkelijk niet als
vertegenwoordigers willen functioneren, bijvoorbeeld
namens de klassen, maar als mensen die hun voelhorens
uitsteken en mee willen denken.
Wij willen op donderdag 14 januari, om 20.00 uur, graag
verder hierover spreken met alle geïnteresseerden.
Wij nodigen nadrukkelijk degenen uit die de vorige keer
geïnteresseerd waren maar niet in de gelegenheid waren
om deel te nemen.

Aanname van leerlingen
Tot voor kort werkte de school met een wachtlijst. Deze is
nu aardig uitgedund. De ervaring leert dat de interesse om
uiteindelijk op school terecht te komen vermindert of
verdwijnt. Ook worden ouders gedwongen zich elders in te
schrijven omdat ze voorlopig op onze school niet terecht
kunnen. Het doel voor de komende tijd is dat meer
kinderen de mogelijkheid krijgen vrijeschoolonderwijs te
volgen.
De kleuterklassen zijn iets groter geworden, dit betekent
dat er een fundament wordt gelegd voor een stevige
onderbouw. In de loop van de jaren vermindert het aantal
leerlingen in de onderbouw, door verhuizing of een keuze
voor een ander soort onderwijs. Een wat grotere klas kan
dit soort mutaties opvangen. Voor het geheel van de
school geeft dit meer armslag en mogelijkheden. Daardoor
kan bijvoorbeeld de kwaliteit van de vaklessen versterkt
worden.
In de kleuterafdeling zal vanaf januari ondersteuning zijn.
Deborah Usenki zal wekelijks een ochtend in elk van de
drie kleuterklassen meedraaien en assistentie verlenen. Zij
zal daarnaast in het nieuwe schooljaar de opleiding
onderwijsassistent volgen.
Eén ochtend in de week (op dinsdag) zullen de oudste
kleuters samenkomen en onder leiding van Mary de Munck
extra motorische en zintuiglijke activiteiten aangeboden
krijgen.

Onderdeel van het groeibeleid is ook het vooruitkijken
naar de grote eerste klas die eraan gaat komen in
schooljaar 2010-2011 (ca 46 leerlingen). De gedachten
gaan uit naar een eerste klas die in augustus 2010 van
start gaat voor de kinderen die t/m mei 2010 zes worden
en een eerste klas die in begin 2011 van start gaat voor de
kinderen die in de periode juli t/m december 2010 zes
worden. Indien de aantallen in deze klassen constant
blijven, zullen deze twee groepen als aparte klassen
doorgaan.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en op de
avond over leerrijpheid (2 februari) zullen we u nader
informeren.
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

Mededelingen vanuit het bestuur
Nieuwbouw
De aanbesteding is optimaal verlopen! Er waren drie
aanbiedingen fors onder de begroting. 17 December wordt
definitief besloten welke aannemer de school gaat bouwen,
nadat onze bouwbegeleider de laagste aanbieding
beoordeeld heeft.
De opleverdatum van de nieuwe school die in het bestek en
in de aanbiedingen omschreven staat is 29 november. Dit is
iets later dan in eerste instantie gepland. De reden
hiervoor is dat er op verzoek van het bestuur onderzoek
gedaan moest worden om een aantal elementen in het
interieur te veranderen. Met deze veranderingen krijgt de
school een interieur waarin meer gebruik gemaakt wordt
van natuurlijke materialen en een uitstraling die meer past
bij een vrijeschool. Tijdens de informatieavond die
binnenkort gepland wordt zullen wij dit nader toelichten.
Nu bekend is dat wij de bouw binnen budget kunnen
realiseren, staat er niets meer in de weg om met de
nieuwbouw te gaan beginnen. De gemeente heeft daarom
opdracht gegeven om voor de kerst met de sloop van het
oude gebouw te beginnen.

Het nieuwe schoolplein
Er is een eerste ontwerpschets voor het nieuwe
schoolplein gemaakt. Dit is gepresenteerd aan bestuur,
schoolleider, een aantal teamleden en een aantal ouders.
De unanieme conclusie was dat deze eerste fase veel
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helderheid heeft gebracht over wat wij willen. Organisch,
natuurlijk, pedagogisch interessant etc. Daardoor werd ook
duidelijk dat het ontwerpbureau naar mijn mening te
weinig affiniteit en ervaring had hiermee. Er is nu besloten
om een ontwerper te zoeken met meer ervaring en kennis
op het gebied van natuurlijke schoolpleinen. Op dit moment
worden gesprekken gevoerd met de Duitser Stephan Robel.
Hij is in Nederland o.a. betrokken geweest bij de Kleine
Aarde in Boxtel. Hij heeft 15 jaar ervaring en zo’n 200
projecten in deze richting afgerond. Zodra duidelijk is met
wie wij het traject definitief verder gaan uitwerken zal ik
daar over informeren.

schimmen en doden. Alles werd versierd met
groenblijvende takken die gezien werden als symbool van
vruchtbaarheid en verjager van heksen, geesten en ziekte.
Niet alleen de Germanen kenden deze midwinterfeesten en
symboliek, nog veel meer volken vierden in de winter dit
‘feest van het licht.’
Het kerstfeest zelf werd pas in de loop van de jaren 300
na Christus ingevoerd. De historische geboortedatum van
Jezus is niet bekend. Omdat de symboliek van de
midwinterfeesten goed paste bij de geboorte van Christus
werd dit midwinterfeest gekerstend tot kerstmis;
Christus-mis

Met vriendelijke groet,

Boris Hilberdink
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.

Open dag
6 Februari is het open dag bij ons op school. Dit is een
moment waarop we onszelf als school kunnen profileren.
Jonge ouders, mensen uit de buurt en geïnteresseerden
kunnen een kijkje komen nemen en een glimp opvangen van
het onderwijs dat we bieden.
Om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor en
bekend te maken met deze dag, is een goede PR belangrijk.
Heb je ervaring met PR, of lijkt het je leuk om je erin te
verdiepen, wil je graag een steentje bijdragen? Je hulp is
van harte welkom!

Jezus symboliseert het nieuwe leven, licht en hoop. Het
wijst ons op onze verbondenheid met de geestelijke
wereld. Nu de aarde en wij op het punt gekomen zijn van
onze diepste inademing, zijn we voor dat licht het meest
ontvankelijk. We komen als het ware bij onszelf nu we niet
meer afgeleid kunnen worden door de uiterlijke,
stoffelijke vormen.
Namens het team wens ik jullie een mooie kersttijd,
Eveline Reijnders

2e gespreksochtend voor ouders
Onder leiding van Marlie Maessen
Woensdag - 16 december
9.00 - 11.00 in het BSO lokaal
Komende woensdag is de 2e gespreksochtend over
opvoeden. Wederom is iedereen van harte uitgenodigd om
te komen.

Je kunt een mailtje sturen naar juffie.eveline@gmail.com
of me op donderdag of vrijdag na school even benaderen
(klas 1).
Alvast bedankt,
Eveline Reijnders

Joelfeest?
Rond 25 december vierden de Germanen midwinter- of
joelfeesten. Feesten van dankbaarheid voor wat geweest
was en hoop voor wat nog komen ging. Ze duurden 13 dagen
en 12 nachten (van 24 december tot 6 januari) en sloten
direct aan op de grote slachttijd. Er werd niet gewerkt,
maar wel enorm veel gegeten, gedronken en lawaai
gemaakt. Het lawaai was bedoeld om de geesten die tegen
het einde van het jaar tevoorschijn komen te verjagen.
Er brandden voortdurend enorme vreugdevuren waarop
brandoffers werden gebracht aan de goden, godinnen,

Ondanks al onze goede bedoelingen valt het niet altijd mee
om geïnspireerd te zijn, om je kind de aandacht te geven
die het vraagt en om rustig naar je kind te
luisteren. Misschien sta je alleen voor de opvoeding van je
kind of zijn er andere dingen die je aandacht opeisen en
mis je het geduld om echt de tijd voor je kind te
nemen. Misschien vraag je jezelf af hoe je het anders zou
kunnen doen en heb je de behoefte om je ervaringen met
anderen te delen.
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Marlie Maessen die jarenlange ervaring heeft met
gespreksochtenden over opvoeden. De kosten zijn 10 euro
per keer per persoon.

Eierdozen in reprise…
Beste ouders,

Meer informatie:
Marlie Maessen
035-6231938
06 12499863
E-mail: marliemaessen@planet.nl

Laat die eierdozen maar……
Het mag niet van de Brandweer, daar had ik eerder aan
moeten denken. Excuses.
De eierdozen gaan naar de Brede School, daar knutselen
de kinderen van die klassen mee van de Zonnewijzer, de
Emmaschool.

Parkeren, nogmaals….

Dankjulliewel

Lieve ouders,
Nelly
Er heeft al verschillende malen in de Schoolbel een oproep
gestaan aan iedereen om auto's netjes te parkeren. Ik wil
hier graag als ouder nog een hartekreet aan toevoegen.
Vandaag (maandag) was het weer goed mis. Vanmorgen
stond er een auto onhandig stil voor de ingang van het
plein, midden op de weg, die ineens achteruit reed op het
moment dat mijn vierjarige kleuter erachter langs reed.
Onbegrip bij de bestuurster op mijn felle reactie.
Het zag zwart van de auto's die aan de overkant van het
plein op de stoep van de kruising geparkeerd stonden,
zodat wij op de fiets heel slecht overzicht hebben.
Vanmiddag bij het ophalen stond er een groene Ford Focus
pal voor de ingang geparkeerd, zodat wij op onze fietsen er
omslachtig omheen moesten draaien. De stoep is hier
verlaagd, je mag hier niet parkeren.
Lieve mensen, jullie en onze kinderen zitten allemaal op
deze school. Iedereen wil zijn kinderen veilig naar school
kunnen brengen, of dat nou op de fiets is, of op het
moment dat je uit de auto stapt en naar de ingang van
school loopt.
Moet er echt eerst een kleuter onder een auto
terechtkomen voordat er werkelijk gehoor gegeven wordt
aan een oproep? Dan zal iedereen roepen hoe erg het is,
terwijl het dan al te laat zal zijn.
Vandaar mijn dringende verzoek:
Let op waar je parkeert! Denk niet: ik sta hier maar even,
want op dat moment moet iedereen er juist langs.
Let op waar je rijdt! Is het echt nodig voor de school langs
te rijden, kun je niet in de andere straten blijven en een
klein stukje lopen met je kind naar school toe?

Van de overkant…
Het was even wachten, maar dan toch….
Na vals alarm afgelopen maandag (de rioolzuiger werd
aangezien voor sloopgereedschap) was er vandaag,
donderdag 10 december 2009, actie:
Voor zevenen een vrachtauto in de straat met een
shoveltje, daarna een vrachtauto met betonnen voeten en
daarna een vrachtauto met hekken… Aan het eind van de
dag was de Aaltje Noordewierlaan deels van aanzicht
veranderd: De oude school is ‘omhekt’!! Er is een sloop- en
bouwingang gemaakt op de Aaltje Noordewierlaan en
bouwplaten liggen op het gras en de stoep om zwaar
verkeer toegang te geven tot de bouwplaats.
Zoals in de ‘van het bestuur’ al is te lezen heeft de
gemeente opdracht gegeven tot sloop van het oude
schoolgebouw en daarmee is eigenlijk de echte nieuwbouw
nu begonnen.
Ik heb me voorgenomen om wekelijks een fotootje en/of
wat tekst in de schoolbel te plaatsen zodat iedereen kan
zien en lezen wat er het komend jaar gebeurt.
Eddy de Boer,
die het voordeel (of het nadeel) heeft aan de overkant van
de bouwplaats te wonen

Het is aan ons als ouders om de verkeerssituatie rond de
school veiliger te maken. Het is een vreselijk makkelijk
uitvoerbare taak, het vergt alleen opletten en nadenken, en
een klein stukje extra lopen misschien.
Alvast heel hartelijk dank voor jullie medewerking,
Barbara Rep
Moeder van Lana en Fenne (kleuterklas Marit) en Juliet
(Windekind)
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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.

Combi Noren Viking gevraagd
Wie wil mij zijn/haar schaatsen verkopen? Ik zoek voor
Job maat 35 en voor Liva maat 30. Dat zijn in ieder geval
hun schoenmaten.
Florien Linck (035-6922956)

Knuffel kwijt…
Afgelopen maandag 7 dec zijn wij een knuffel
kwijtgeraakt. Het is al een hele oude en hij is ons erg
dierbaar. Het was vroeger een beertje, maar ziet er nu
meer uit als een wit met blauwe vis (gehaakt).
Heb je hem gevonden of gezien, of weet je wie hem heeft.
Laat het ons dan alsjeblieft weten. Ons telefoonnummer is
06-24492239 of geef hem anders af bij juffie Irma
(kleuters) of juf Nelly. Alvast bedankt.
Marianca en Pluis (kleuter bij juffie Irma)

Labyrintavond
9 januari in De Bilt
De Rudolf Steinerschool in De Bilt organiseert op zaterdag
9 januari een labyrintavond. Noor Elffers, vakleerkracht
eurythmie op deze school, begeleidt de avond.
Het lopen van een labyrint is een prachtige mogelijkheid
om het nieuwe jaar op meditatieve wijze in te luiden. Het
programma van de avond is als volgt:
•
19.30 – 20.00 uur: Noor vertelt in de hal van de
school over het Labyrint van Chartres en onze
individuele levensreis.
•
20.15 – 20.45 uur: we oefenen de’labyrintstap’ en
melodie die we tijdens het lopen zingen.
•
20.45 – 22.30 uur: we gaan de zaal in waar het
labyrint is gelegd. Eenvoudige muzikale klanken
begeleiden het lopen. In een stille, bezinnende
sfeer gaat iedereen zijn weg door ‘het labyrint
van het leven’.
•
22.30 – 23.00 uur: onder het genot van een
heerlijke warme punch en lekkere noten en
vruchten genieten we gezamenlijk na.

Meditatie- of zangervaring is niet vereist. Iedereen - man
of vrouw – is deze avond van harte welkom! Meer
informatie over het lopen van een labyrint is te vinden op
www.noorderlicht-centrum.nl.
* zaterdagavond 9 januari 2010 * 19.30 – 23.00 uur *
Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, De Bilt * kosten
€10,- * graag uiterlijk zondag 3 januari opgeven bij Noor
Elffers: (030) 229 19 05 (eventueel inspreken) of
noor@noorderlicht-therapie.nl. Er kunnen maximaal 30
mensen meedoen *
Hartelijke groet,
Werkgroep scholing De Bilt

Huis gezocht
Ik ben op zoek naar een huis voor mij en mijn 2 kinderen.
Heeft iemand misschien (tijdelijk) een huis waar ik
goedkoop kan wonen.
Liefst in Bussum of nabije omgeving. Dat zou mijn
kerstcadeautje zijn.
Ik ben te bereiken op 06 21 20 50 71
Andrea Lelivelt

Vers van de pers…
Het Wil
Frans Sandbergen

Dit is een ont-boekje. Het spoort aan tot buiten je boekje
gaan. Hoewel het redelijk geheim is, is het je toch gelukt
om het in handen te krijgen. Pas goed op, want het wil
bemoedigen.
Zo begint het voorwoord van Het Wil, het ogenschijnlijk
kleine boekje van de hand van Frans Sandbergen. Klein is
het formaat, groot is de oproep om je eigen
oorspronkelijkheid in te zetten in de wereld. Er wordt op
gewacht.
Het boekje breekt een lans voor het lachend serieus
nemen van wat zich dan weer onderhuids, dan weer
bovenhuids aandient aan al dan niet direct verstaanbare
impulsen in je leven en werk. Zeker waar plezier in het spel
is. Daar is levenswerk te vinden.
In verademend korte hoofdstukken roept de auteur op tot
het opbrengen van geduld en belangstelling voor wat je in
wezen aan het zeggen bent. Leer te weten wat je te
brengen hebt en laat je kennen: zo krijg je werking en
werk.
Het Wil wekt zelfs sympathie voor het aanvankelijk
onverstaanbare pleidooi van gezeur. Of het nu om je eigen
gezeur gaat of dat van anderen: weersta de neiging tot
afhaken. Ga luisteren. Je weet niet wat je hoort…
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Het Wil is verrijkt met boekdelen sprekende illustraties
van Oskar Maarleveld.
Het boekje kost € 19,50 en is te koop bij het Winkeltje
van onze school.
Daarnaast kan het besteld worden via www.hetwil.nl en is
het is ook bij de boekhandel te verkrijgen.

Dit boekje wil doorgaan te bemoedigen. Want moed is wat
het blijft vragen. Om er mee te voorschijn te komen, met
wat jij weet. Voorbij onwetendheid en expertise, voorbij
routine.

Cursus communicatie in de opvoeding
Vanaf donderdag 21 januari gaat de cursus communicatie
in de opvoeding onder leiding van Carien Huijzer weer van
start in de school op de Ruijterlaan.
In de cursus kijken we naar welke omgang passend is voor
de verschillende leeftijdsfasen en leer je o.a.
communicatieve vaardigheden. Je krijgt handvaten die je
meer mogelijkheden bieden om de opvoeding op de
gewenste manier vorm te geven uit. Het begrenzen zonder
afwijzing en het luisteren naar wat het kind werkelijk
nodig heeft, het hanteren van conflicten en de eigen
emoties zijn enkele van de onderwerpen. De vaardigheden
worden geoefend en zijn meteen toe te passen in de eigen
situatie.
De data worden in de volgende schoolbel bekend gemaakt,
het is van 20.00 uur tot 22.00 uur.
De kosten zijn 140,- euro inclusief cursusmap.
Informatie en opgave vóór 10 januari bij Carien Huijzer:
huijzer@zonnet.nl /0343 522890

Bezinningsperiode heilige nachten.
Uitnodiging;
Op 14 dec. is er (bijna al traditiegetrouw) weer een
bijzondere bijeenkomst, die gewijd zal zijn aan de
voorbereiding op de 12 (13) heilige nachten.
Pauline Smelt en Elsie Franken zullen dan een handreiking
geven voor een meditatieve stemming in de kerstperiode.

Het besef dat men deel uitmaakt van een groep, betekent
voor velen de beleving van een krachtschenkende groepsenergie.
Op maandag 11 januari vindt de afsluitende evaluatie
plaats,
14 dec.: Inleiding Pauline Smelt en Elsie Franken over de 12
heilige nachten naar aanleiding van het gelijknamige boek
van Prokofieff. ‘De 12 heilige nachten en de geestelijke
hiërarchieën’.
11 jan.: Evaluatie van de meditatieve kerstperiode.
Tijd:
20.15 – 22.00 uur
Kosten: Vrijwillige bijdrage.
Deze twee bijeenkomsten vinden plaats in de
gemeentekamer van de kerk van de Christengemeenschap
in het Gooi, Veldweg 1 te Bussum.
Informatie hierover:
Elsie Franken tel. 035 – 69 21 978/
e.franken-holt@hetnet.nl
Job de Raadt tel. 035 - 52 56 308/
deraadt.prior@kpnplanet.nl

Kerst 2009, thuis met jezelf
De tijd rond advent en kerst vraagt om stil worden en naar
binnen keren.
Toch kan het lastig zijn om daar echt aan toe te komen….je
hebt afspraken; er is van alles wat nog moet gebeuren. Je
ziet jezelf doorgaan in de bekende stroom van alledag.
Geef jezelf ruimte om stil te staan en te voelen wat er in
je leeft. Kom thuis met jezelf, precies zoals je hier en nu
bent. Want precies daar kun je het leven vinden dat in jou
geboren wil worden.
In twee afspraken ondersteun ik je met massages om in
jezelf te landen. Samen luisteren we naar wat jij nodig
hebt om thuis te zijn met jezelf.
Voor € 75,00 krijg je een kaart voor twee behandelingen
van 90 minuten, geldig in de maanden december 2009 en
januari 2010.
Janine Meeuwsen,
Lichaamsgeoriënteerde therapie en begeleiding
Van Speijklaan 41 - Bussum (tegenover school)
www.janinemeeuwsen.nl / 035-8884570

Zij doen dit aan de hand van het boek van Prokofieff ‘De
12 heilige nachten en de geestelijke hiërarchieën’
Iedereen die naar een meer innerlijk getinte kerstbeleving
zoekt, is hierbij van harte welkom.
Het is de bedoeling dat de deelnemers na deze ene
samenkomst thuis in de persoonlijke intimiteit zich
bezinnen, mediteren op de aangereikte beelden.
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10 december 2009

De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
December 2009
Zondag 13

Activiteit

Opmerking

Kerstspelletjes peuters
en kleuters

15:00 Voor de kleuterklassen Edith en Irma
16:00 Voor peuterklas Windekind en kleuterklas Marit
Plaats: Kerk van de Christengemeenschap

Maandag 14
Donderdag 17
Vrijdag 18
Vrijdag 18

3e Advent
Gewone schooldag
Kerstviering onderbouw
Kerstspelletje van de
kleuters
Kerstviering van de
kleuterklassen

Vrijdag 18
Vrijdag 18
Maandag 21 t/m vrijdag 1
januari
Januari 2010
Maandag 4
Dinsdag 5
Donderdag 7
Dinsdag 12
Donderdag 14
Vrijdag 15
Dinsdag 19
Maandag 25
Februari 2010
Maandag 1
Dinsdag 2
Woensdag 3
Vrijdag 12
Maandag 22 t/m vrijdag 26
Maart 2010
Maandag 1
Dinsdag 2
Dinsdag 2 t/m vrijdag 12
Maandag 8
Dinsdag 16
Dinsdag 23
Zondag 28
Maandag 29
Dinsdag 30
April 2010
Donderdag 1
Donderdag 1

Vrije School Michaël
Michiel de Ruyterlaan 24A
Postbus 344
1400 AH Bussum

In de grote zaal. Onderbouw uit om 12:00 uur.
Voor hun ouders om 8:30 uur.
Kleuters uit om 12:00 uur.
Attentie: hele school uit om 12:00 uur

Kerstvakantie

Studiedag
Weekopening samen
Nio Klas 6
Ouderavond klas 2
Gesprekken klas 1
Gesprekken klas 1
Driekoningenspel
Ouderavond
Ouderavond klas 5
Weekopening samen
Informatiemiddag
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Carnaval
Krokusvakantie
Studiedag
Weekopening samen
Toetsweek
Informatiemiddag
Ouderavond klas 4
Ouderavond kleuters
Palmpasenoptocht
kleuters
Weekopening samen
Ouderavond klas 6
Inleveren 10 min str.
Paasviering

10 minuten oudergesprekken. ‘s avonds
10 minuten oudergesprekken, ’s middags
Voor klassen 4, 5 en 6 en ouders in Breeduit aanvang 19:30
Gezamenlijk voor klas 1 t/m 6

14:00 – 15:00 uur
kleuters leerrijpheid
Gewone schooltijden

14:00 – 15:00 uur

10:30 uur

Gewone schooltijden

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Vrijdag 2 t/m maandag 5
Dinsdag 6
Maandag 12
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Maandag 26
Vrijdag 30 t/m maandag 17
mei
Mei 2010
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Woensdag 26
Juni 2010
Dinsdag 1
Maandag 7
Vrijdag 11
Dinsdag 15
Maandag 21
Dinsdag 22
Donderdag 24
Vrijdag 25
Juli 2010
Vrijdag 2 en zaterdag 3
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

Paasweekend
Onderwijsk. rapport
Informatiemiddag
Ouderavond klas 3
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Weekopening samen
Meivakantie

Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag
Weekopening samen
Kennismakingsavond
Informatiemiddag
Kennismakingsochtend
Ouderavond
Weekopening samen
Schoolreisje
St Jan
Teamuitje
Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

Wordt verstuurd
14:00 – 15:00 uur
In de avond
In de middag
Maandag 17 mei is studiedag

Gewone schooltijden

Nieuwe klas 1
14:00 – 15:00 uur
Nieuwe kleuters
Kleuters en klas 1,2 en 3
Klas 5
School uit om 13:15 uur
Geen school

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