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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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Voorbode van Pinksteren

Wit, Wit en nog meer wit!

Het laatste feest dat met Pasen samenhangt is Pinksteren.
Het begon met Carnaval, 40 dagen voor Pasen. 40 dagen na
Pasen is het Hemelvaart. En vijftig dagen na Pasen wordt
Pinksteren gevierd. Het woord Pinksteren is afgeleid van
Pentacoste- de vijftigste dag.

Pinksteren, het feest waarop de hele school in wit gekleed
gaat!

Het Pinksterfeest is moeilijk te beschrijven. De bijbel
zegt het zo; 'een geluid van een enorme windvlaag was
hoorbaar en er vertoonden zich tongen als van vuur. Toen
de apostelen naar buiten kwamen en voor de menigte, die
uit vele nationaliteiten bestond begonnen te spreken, kon
iedereen ze verstaan.” Ze doopten duizenden mensen, dat
was het begin van de christelijke kerk, en daarom is het nog
steeds een belangrijk feest en duurt het als Kerst en Pasen
twee dagen. Pinksteren gaat over het samenwerken, samen
spreken, het samen zijn.

Wij willen het feest graag gezamenlijk met jullie vieren.

Bij de jonge kinderen wordt het pinksterfeest gevierd door
ze als bruid en bruidegom in een kring rond te laten gaan.
De bruidegom is Christus als bruidegom van de ziel en de
bruid is de lentebruid. Een huwelijk als symbool van de
groeikrachten en een verbond van samenwerking.
De kinderen worden met bloemen omhangen en krijgen
kransen in het haar. De bruid en bruidegom staan in de
kring met een mand vol bloemen en delen die aan ieder kind
uit. Daarmee verbind ze zich met die ander.

Het pinksterfeest wordt op vrijdag 21 mei gevierd op het
schoolplein van de MdR.

Om 8.25 worden de kinderen door hun leerkrachten van het
plein opgehaald waarna ze naar de klassen gaan. Ook de
vierde en vijfde klas zullen hier om deze tijd verzamelen en
met hun leerkracht bij een andere klas “op bezoek gaan”.
Terwijl de kinderen in de klassen zijn, worden er door het
orkest pinksterliederen gespeeld en kunt u hier alvast van
genieten.
Vrij snel daarna zullen de kinderen zich verzamelen om de
meiboom, u kunt zich hierom heen scharen. Alle klassen
zullen een dans laten zien en er zal gezamenlijk gezongen
worden. Het geheel zal tot ongeveer 9.45 uur duren. We
hopen dat jullie allemaal komen!
Karen Bosman

De Meiboom is het symbool voor een heilige boom, met de
wortels in de aarde en de bloesems en de kruin naar de
hemel gericht. Veel dorpen hadden een speciale boom, een
meiboom, waar 12 linten van verschillende kleuren aan de
takken werden vastgemaakt en daar werd in mei omheen
gedanst. Met het lint heeft de mens op aarde verbinding
met de kosmos.
Op de Vrije school wordt met Pinksteren ook gedanst om de
meiboom, de linten worden in prachtige vormen geweven.
Het vraagt van de kinderen een nauwe samenwerking om dat
voor elkaar te krijgen.
En juist door deze samenwerking met de ander kun je
jezelf blijven zonder te verdwijnen in de groep.
Een mooi Pinksterfeest !
Namens het college, Karen Bosman
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Van de overkant…
De eerste echte bouwactiviteiten deze week.
Maandagmorgen stond een truck op de stoep om
betonbekisting te brengen (dit is gewoon piepschuim waar
bewapening en beton in gaat). Die dag is ook het
‘uithangbord’ van de aannemer en onderaannemers
neergezet. Later deze week is een bedrijf uit Rijssen
begonnen met het uitzetten van deze bekisting. Het geeft
meteen de omvang van het gebouw aan,

De eerste contouren worden zichtbaar. Het ‘gat’ in het
piepschuim rechts midden op de foto wordt de nieuwe
ingang van de school. De knik tussen de rechte muur en de
muur van de grote zaal is ook al zichtbaar middenvoor.

Piepschuim betonbak op z’n kop
Eddy de Boer

Reclamebord vqn de aannemercombinatie. Op de tekening
staat het 10e lokaal al op het gebouw (!)

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.

Buitenschoolse agenda
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.
Datum
19-05

Beschrijving
En 16-6: Ouderontmoetingsochtenden
Michiel de Ruyterschool BSO

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

Datum
April 2010
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
Woensdag 2
Maandag 7 t/m vrijdag 11
Dinsdag 8
Donderdag 10
Vrijdag 11
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

Meivakantie

Maandag 17 mei is studiedag

Algemene Ouderavond
Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag
Ouderavond
Weekopening samen
Grondsteengroep

Onderwerp: grondsteenlegging

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

Onderwerp: volgend schooljaar
12:00 – 15:00 uur, opbrengst voor schoolkamp Texel

Gewone schooltijden
Klas 1 (datum veranderd)

Nieuwe klas 1
09:00 uur Francesco klas 2 voor ouders
Nieuwe kleuters
09:00 uur Francesco klas 2 voor kinderen klas 1 t/m 6
14:00 – 15:00 uur
Kleuters
10:30 – 12:00 uur
Klas 5
Klas 2
School uit om 13:15 uur

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

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
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