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Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Avondvierdaagse
Beste ouders,
De avondvierdaagse zal dit jaar plaatsvinden van maandag
31 mei t/m donderdag 3 juni.
De start vindt alle avonden plaats bij sportclub "Allen
Weerbaar", aan de Zanderijweg in Bussum (de sportvallei).
Er kan voor 5 km of voor 10 km worden ingeschreven.
De 5 km vertrekt alle avonden om 18.30 uur.
De 10 km vertrekt maandag, dinsdag, woensdag om 18.15
uur en op donderdag om 18.30 uur.
Dit jaar gaat de inschrijving via onderstaand
inschrijfformulier. Deze kan samen met het geld in een
gesloten envelop bij de leerkracht worden ingeleverd. De
kosten voor de avondvierdaagse bedragen €6,00 inclusief
versnaperingen.
De inschrijfdatum sluit op donderdag 20 mei.
Voor het behalen van een medaille moet het kind alle
avonden meelopen!
Elke avond zal er een stopplek zijn met een versnapering.
Hiervoor zoek ik ouders, die de versnapering willen kopen
(ik geef geld hiervoor) en uitdelen!! Ook zoek ik nog 1
ouder die elke avond achteraan wil lopen om de groep bij
elkaar te houden en 1 ouder die bij de 10 km de lijst met
namen wil checken en vooraan wil lopen elke avond. Je kunt
je hiervoor opgeven via het inschrijfformulier. Ik ben
dankbaar voor alle hulp.
Vanuit de organisatie van de avondvierdaagse is het
verzoek gekomen om het aantal begeleiders te
verminderen. Dit om onnodige vertragingen te voorkomen.
Het verzoek is om per groepje van 10 kinderen 1 begeleider
mee te laten lopen. Deze begeleider let dan op dit groepje
kinderen. Het gaat mij te ver om dit voor iedereen te
regelen, dus mijn vraag is of jullie zelf groepjes willen
maken en de begeleiding willen regelen.

Ik hoop op veel enthousiaste lopers!
Met vriendelijke groeten,
Sandra Westerveld (moeder Jorán klas 3 – telefoon 035
6245500 of 06 489 09 635)
---------------------------------------------------Inschrijfformulier avondvierdaagse
Naam:
Klas:
Geboortejaar:
Afstand:
5 km
10 km *
Medaille nummer:
Telefoonnummer tijdens de avondvierdaagse:

Ik wil graag helpen bij *

o De stop op maandag bij de 5 km
o De stop op dinsdag bij de 5 km
o De stop op woensdag bij de 5 km

o De stop op maandag bij de10 km
o De stop op dinsdag bij de 10 km
o De stop op woensdag bij de 10 km

o Voorste begeleider bij de 10 km (deze persoon
checkt de namenlijst)
o Achterste begeleider bij de 5 km
o Achterste begeleider bij de 10 km
Naam hulpouder:
Telefoonnummer:
Dit formulier uiterlijk 20 mei inleveren in een envelop
met €6,00 bij de leerkracht.
*aankruizen wat van toepassing is
----------------------------------------------------
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Mededelingen vanuit de Ouder Contact Raad
Ouder Contact Raad
De Ouder Contact Raad (OCR) is opgericht met als doel de
onderlinge communicatie, samenwerking en verbondenheid
binnen onze school te bevorderen. Via ontmoeting en
dialoog kan iedereen zich hier laten horen en zien. Op deze
wijze wordt aan ideeën, meningen en gevoelens een podium
geboden en kan er ruimte ontstaan voor datgene wat onder
ons leeft.
Dit kernteam organiseert enkele malen per jaar een OCR
bijeenkomst op basis van een thema dat in onze school
leeft. Vaak zal hieraan ter informatie en voorbereiding een
lezing voorafgaan. Deze lezingen komen tot stand in
samenwerking met de Werkgroep de Verdieping.

OCR Thema: Samenwerken, hoe doe je dat?
OCR Bijeenkomst: samenwerken, hoe doe je dat?
Maandag 26 april 2010
20.00 uur. Vrije toegang

Van de overkant…
En weer een dragline… Zand wordt afgegraven aan de ene
kant en aan de andere kant wordt er nieuw zand
opgebracht.
Het nut hiervan ontgaat me een beetje: De school staat al
op het meest ingeklonken stuk zand van half Nederland en
zou al de beste ondergrond voor de bouw moeten zijn.

Op een OCR bijeenkomst treden de ouders, de
leerkrachten, het onderwijs ondersteunend personeel, de
bestuursleden, alsmede de schoolleider met elkaar in
gesprek.

Maar a la, er is actie! De eerste activiteiten voor de
nieuwbouw zijn opgestart. Dat de gemeente ondertussen
ook bezig is met de Gaardes (parkeerplaatsen
reorganisatie) en de Aaltje Noordewierlaan (verkeers
remmende heuvels) mag de pret niet drukken!

Contact met de OCR

Eddy de Boer

Wil je aandachtspunten inbrengen? Heb je vragen of iets
anders wat je van belang vindt? Spreek ons aan, bel, of mail
naar: oudercontactraad@vrijeschoolmichael.nl
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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.

Koninginnedagfestijn

De elfen, die heersen in dat bos brengen de mensenwereld
behoorlijk in de war in deze romantische komedie.
Het verhaal heeft iets raadselachtigs; de elfenwereld met
zijn symbolen en rituelen ‘verstoort’ de orde van de dag.
Niets is wat het lijkt. Men raakt elkaar kwijt. Er vinden
verwisselingen en omkeringen plaats, maar hoe langer ze in
het bos zijn, des te meer krijgt de magie van de liefde grip
op hen. Wanneer zij ‘ontwaken’ uit hun droom blijkt hun
leven rijker; het heeft kleur gekregen en dromen zijn
werkelijkheid geworden.
Speeldata:
28 april 20.30 Elckertheater
29 april 20.30 Elckertheater

Beste ouders en kinderen,
U bent allen van harte uitgenodigd om op koninginnedag
naar de Veldweg nr. 1. te komen, want daar wachten u
heerlijke zelfgemaakte lekkernijen en verfrissende
drankjes, kraampjes met mooie spulletjes voor alle prinsjes
en prinsesjes, een ruim gesorteerde tweede hands
boekenkraam en… na aanschaf van een spelletjeskaart kun
je leuke spelletjes doen waarna je tegen inlevering van je
volle kaart een heerlijk glaasje koninginnesap ontvangt.
Tevens draait ieder heel en half uur het rad van avontuur,
met als hoofdprijs een koninklijke rondrit in een echte
Ferrari! Hou je niet zo van dit bulderend geweld of wil je
niet wachten of het lot je gunstig gezind is, dan kun je je
ook als prins of prinses rond laten dragen in de koninklijke
draagstoel. Hoort en zegt het voort!!!
Bij slecht weer zullen we in het gebouw van de
Christengemeenschap in een aangepaste vorm de verkoop,
spelletjes en het rad van avontuur plaats laten vinden.
Tijdstip: 30 april van 10.00-14.00 Veldweg 1, Bussum.
Ook vriendjes, vriendinnetjes, buren en familie zijn allemaal
welkom, zodat we er met z’n allen een vrolijk
koninginnedagfestijn van kunnen maken.

Voor de voorstelling in het Elckertheater kunt u reserveren
via: 035-6932855, of www.elckertheater.nl
Kosten: € 10,Elckertheater
Lange Heul 149 G
1403 NH Bussum

Lentemarkt Vrije Peuterspeelzaal Zonnestraaltje
Op zaterdag 24 april is er weer de jaarlijkse vertrouwde
"Lentemarkt" op onze speelzaal. Naast de activiteiten die u
er ieder jaar kan vinden, zoals; knutselen, voorlezen,
diverse verkoop kramen met poppen, jaartafel artikelen,
houten speelgoed, boeken, etc., zijn er dit jaar ook een paar
nieuw activiteiten, zoals een tweedehands kleding markt,
pony rijden, poffertjes eten en een dansworkshop voor
kinderen.
Natuurlijk is er ook onze koffie/thee hoek met allerlei
lekkers, waar je even kunt genieten van alle activiteiten
rondom u heen.

Marie-José van den Berg

De “Lentemarkt” is op de speelzaal,
Kamerlingh Onnesweg 2 (ingang Liebergerweg),
van 10.30 – 14.00 uur.

Midzomernachtsdroom voorstelling

Buitenschoolse agenda

TheaterAtelier de Ruimte wil het gemoed in beweging

In de buitenschoolse agenda staan bijeenkomsten
georganiseerd naast de schoolactiviteiten die met
expliciete toestemming van het team in deze agenda zijn
opgenomen. Expliciete verwantschap met het ‘vrije school’
denken en doen is één van de voorwaarden om in deze
agenda te worden opgenomen.
Verzoek voor opname van een evenement in deze agenda kan
via de redactie van de schoolbel.

brengen, mensen inspireren, laten dromen, spelers in
contact brengen met hun creatieve bron en een vonkenveld
van onvermoede mogelijkheden onderzoeken.
De keuze voor het stuk:
Een Midzomernachtsdroom
was snel gemaakt.
Het stuk van Shakespeare zit namelijk boordevol vonken,
onverwachte momenten en prachtige dromen. Shakespeare
was nog jong toen hij dit stuk schreef en hij kon nog
onbekommerd verbindingen leggen tussen het natuurlijke
en bovennatuurlijke, tussen droom en werkelijkheid.
Vier jongelingen, verstrikt in de liefde, raken verdwaald in
het bos. In datzelfde bos studeren werklieden een
toneelstuk in voor de bruiloft van de hertog.

Datum
28-04
19-05

Beschrijving
20:00 – 22:00u Cursus communicatie in
de opvoeding door Carien Huijzer
En 16-6: Ouderontmoetingsochtenden
Michiel de Ruyterschool BSO

kosten
140,10,-
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
April 2010
Maandag 26
Maandag 26
Woensdag 28
Donderdag 29
Donderdag 29
Vrijdag 30 t/m madag 17 mei
Mei 2010
Dinsdag 18
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Dinsdag 25
Woensdag 26
Maandag 31
Juni 2010
Dinsdag 1
Maandag 7 t/m vrijdag 11
Dinsdag 8
Vrijdag 11
Maandag 14
Dinsdag 15
Zondag 20
Maandag 21
Dinsdag 22
Dinsdag 22
Donderdag 24
Juli 2010
Vrijdag 2 en zaterdag 3
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

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

Activiteit

Opmerking

OCR Bijeenkomst
Reserveavond
Toneelstuk Mozes
Toneelstuk Mozes
Grondsteengroep
Meivakantie

Samenwerken, hoe doe je dat? 20:00 uur
Oudergesprekken
Voor alle klassen in Breeduit! (zonder ouders)
Alleen voor de ouders van Klas 3

Algemene Ouderavond
Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag
Ouderavond
Weekopening samen
Grondsteengroep

Onderwerp: grondsteenlegging

Algemene Ouderavond
Schoolkamp 6e klas
Kennismakingsavond
Kennismakingsochtend
Informatiemiddag
Ouderavond
Vaderdagconcert
Weekopening samen
Schoolreisje
Schoolreisje
St Jan

Onderwerp: volgend schooljaar

Maandag 17 mei is studiedag

Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

Gewone schooltijden
Klas 1 (datum veranderd)

Nieuwe klas 1
Nieuwe kleuters
14:00 – 15:00 uur
Kleuters
10:30 – 12:00 uur
Klas 5
Klas 2
School uit om 13:15 uur

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