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Boedelbak gezocht
Mededelingen van het bestuur

Lieve Ouders,

Nieuwbouw

De zesde klas gaat kamperen in de week van 7 juni.
Nu hebben zij nog een boedelbak nodig, zodat de spullen
droog blijven en hoog gestapeld kunnen worden.
Kan iemand een week lang een boedelbak missen?

Bij deze een update voor de werkzaamheden voor de
komende 6 weken:
1) Grondwerk+ riool+ begane grondvloer (komende 3 weken)
- woensdag storten fundering;
- daarna aanvullen van de fundering met zand;
- aanbrengen van de rioleringsbuizen.
- leggen van de isolatieplaten;
- daar bovenop de wapening;
- daarna storten van de beton.
- streven is dit klaar te hebben eind week 22 (4 juni)
2) Stelwerk (1 week)
- stellen profielen t.b.v. het lijmwerk van de binnenwanden.
3) Lijmen van de wanden (3 weken)
- lijmen van de kalkzandsteen binnenwanden;
- streven is dit klaar te hebben eind week 26 (2 juli).
Groet,
Boris

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

ROMMELMARKT - ‘Help klas 6 naar Texel!”
Zet hem alvast in je agenda, deze supergezellige
rommelmarkt op woensdag 2 juni van 12.00 tot 15.00 uur
op het schoolplein van de Michiel de Ruiterlocatie.
boeken – speelgoed – kleding - serviesgoed – dvd’s –
huishoudelijke artikelen – strips – handgemaakte producten
- poppenkast – lekkere hapjes – en een bijzondere
expositie!
Jurianne (moeder Eise, klas 6)

Graag!
Nelly

Informatie over de avondvierdaagse
De avondvierdaagse start op maandag 31 mei en duurt t/m
donderdag 3 juni.
De start vindt plaats, alle vier de avonden, bij de sportclub
" Allen Weerbaar", aan de Zanderijweg in Bussum (de
sportvallei).
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.

Iedereen graag een kwartier eerder aanwezig zijn!
Voor de nieuwkomers het volgende:
Bij sportclub AW aangekomen, loop je de trap omhoog.
Boven gekomen staat een bord met daarop het veld
getekend, onderverdeeld in vakken met nummers. Je zoekt
onze schoolnaam en loopt vervolgens naar het veld (dit jaar
nummer 14). Op het veld staan de begeleiders op je te
wachten. Het veldnummer is voor alle 4 de avonden
hetzelfde.

Meelopen van ouders
Het is heel fijn als er ouders meelopen om de kinderen te
begeleiden, maar het verzoek vanuit de organisatie is om
het aantal begeleiders per kind te verminderen. Dit om
onnodige vertragingen te voorkomen. Hun idee 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
onderling willen regelen?

Ophalen:
De ervaring heeft geleerd dat de kinderen aan het einde
van de route de groep verlaten en met hun ouders meegaan.
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Het is voor ons dan niet meer mogelijk de kinderen bijeen
te houden.

Maak daarom goede afspraken met uw kind.
De begeleiding loopt terug naar de startplaats op het veld.
De kinderen die daar opgehaald worden moeten er zelf voor
zorgen dat ze de begeleiding niet uit het oog verliezen.

Nog wat andere tips:
• Kom zoveel mogelijk op de fiets, parkeren is
problematisch.
• Neem weinig snoep mee, hier krijg je alleen maar dorst
van. Komkommers en andere groenten zijn ook lekker.
• Citroen met pepermunt in een zakdoek gewikkeld s.v.p.
niet meegeven! Dit beschadigt het glazuur van de tanden.
• Neem voldoende drinken mee.
• Gooi geen afval langs de weg (!), trek niet aan bomen of
struiken e.d.
• Bij onweer beslist de commissie ter plaatse of er wordt
gelopen. Het is voor mij niet mogelijk iedereen hiervan op
de hoogte te stellen.
• Bij vernielingen wordt de dader aansprakelijk gesteld.
• Indien er runderen lopen, jaag ze niet op.
Elke avond zal er een stopplek zijn met een versnapering.
Voor het behalen van een medaille moet het kind alle
avonden meelopen!
Op de laatste avond is het mogelijk de lopers te belonen
met een traditionele bos bloemen.
De groep verzamelt op het Wilhelminaplantsoen, waar de
muziekkorpsen zich tussen de scholen voegen. Op het
plantsoen is het dan een drukte van belang.
Vanaf 20.00 uur lopen we in een stoet richting eindpunt
(het startveld).
De hele groep loopt naar het veld alwaar de medailles
worden uitgereikt.
We hopen op net zo'n gezellige sfeer als voorgaande jaren.
Net als vorig jaar is er voor iedereen een school-t-shirt.
Deze worden op de eerste avond uitgedeeld.
Sandra Westerveld (035 6245500 of 06 489 09 635)

Bericht van Bren
Hallo allemaal!
In de meivakantie ben ik met mijn papa, mama en zusje Jill
verhuist naar Brabant.
We wonen nu op een hele leuke camping in een huisje
(chalet) met 4 slaapkamers, een woonkamer, badkamer en
keukentje. Voor ons huisje is een meer met zand. Ik kan er
lekker spelen.
En aan de andere kant van het meer is een hele grote coole
speeltuin met een kabelbaan net als bij Joran. Die vindt ik
het vetste!

Ik ga er met mijn zus Kaylee heel vaak samen vanaf.
Ik fiets veel op de camping rond en heb al een paar
vrienden gemaakt. 1-tje heet Joerie en 1 heet Rene.
In de vakantie was het drukker, maar nu is het heel rustig.
En ik heb Quad gereden en crossmotor met mijn vriend
Joey. Die is al 17 he.
En dat kan hier in de bossen.
En mijn hond is ook mee he. Die heet Jody.
En papa is nu veel meer thuis. En soms is Storm er ook. Dat
is papa zijn speurhond en die is helemaal zwart.
Gister ben ik voor het eerst naar mijn nieuwe school
gegaan. Mama was mee en bleef heel lang bij mij.
In de weekopening in de aula deden de oudste kinderen van
groep 8 een stuk van hun toneelstuk (musical).
Dat was leuk want ze zongen en trokken gekke bekken.
Daarna ging mama naar huis en bleef ik heel dicht bij
Juffie Rian.
Die is echt heel lief voor mij.
Ik mocht een werkje doen met getallen, de 2 en zoooo. En
de drieeee.
En een hondje maken. Die moest je dan kleuren, en knippen
en vouwen en dan kon ie staan.
Het duurde wel lang, want het was tot kwart voor 3. Maar
op woensdag maar tot half 1 en op vrijdag tot 12 uur.
En we gaan 3 keer per dag buiten spelen en dat vond ik niet
zo leuk. Maar ik had wel even gevoetbald en toen had ik
Kaylee gezien, mn zus. Die zit op de school ernaast.
En zij gaat volgend jaar naar een grote school voor grote
kinderen in Uden. Dan gaat ze actrice worden.
Ik wil ook actrice worden. Maar mama gaat altijd lachen als
ik dat zeg, want dat kan niet.
Ik mis mn vrienden wel. Vooral Peer en Dries. En Hidde was
al hier op de camping geweest met Marcel en Ellen. En ze
komen nog een keer.
En toen gingen we ruzie maken met grote kinderen en
gingen we ze bespieden. En toen gingen onze mama’s nog
iets zeggen op de fiets tegen een grote meid. Die heel stom
deed.
Hier hebben ze geen pinksterfeest. En vrijdag hebben we
een sportdag met de hele school. Dan mag ik ook al
meedoen.
En ik heb de foto van jullie allemaal in de kamer staan,
naast de tv en met juffie erop en ook met mijn gouden
boekje ernaast.
En die foto die hangt ook in de klas en die hangt ook bij
Quin in de woonkamer hahaha.
(Quin is mijn broer. Hij is 7 en die woont in Christophorus
in Bosch en Duin omdat ie gehandicapt is met epilepsie
enzo.)
En zaterdag moest ik proefzwemmen in Huizen en 29 mei
mag ik afzwemmen voor mijn B.
Na de sinterklaas (over 8 maanden) gaan we naar ons nieuwe
huis. Die wordt nu gebouwd in Boekel en dat is vlak bij mijn
nieuwe school. Dat is een huurhuis en die is
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aangepast zodat Quin thuis kan komen wonen. Dat vindt ik
leuk. En dan woon ik ook vlakbij mijn zus. Die is bijna jarig
en die wordt al 12. Dus die is al groot.
Houdoe!!!
Groetjes van Bren
p.s. Mama geeft nog even ons nieuwe adres.
Bren Schellekens
Camping de Heische Tip
Straatsven 4
5411RS Zeeland
En de standplaats is bos 37
06-53766112 (van mama)
06-22161333 (van papa)

20/05 na het beton is uitgehard wordt de aarde weer
aangevuld aan de buitenkant van de fundering

Van de overkant…
Zoals in de ‘van het bestuur’ al valt te lezen is de bouw nu
echt begonnen. De eerste betonstort is al geweest met een
hele grote betonspuit en de nodige betonladingen. Daarvoor
is de bekisting en de bewapening geïnstalleerd. Hieronder
enige foto’s, ook met de stand van vandaag.

20/05: Draadlengtes voor inbedding in beton, voor de
volgende fase neem ik aan….
Eddy de Boer

06/05: betonvlechtstaal

19/05: betonauto met betonspuit
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Schaapscheerdersfeest

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
16-06

Beschrijving
Ouderontmoetingsochtend Michiel de
Ruyterschool BSO

kosten
10,-

Tent te koop
Te koop aangeboden: Grote 4-persoons dubbelnoks
pyramidetent met extra luifel
Lekker hoge (2,25 m) 4-persoons dubbelnoks pyramidetent
(Intercamp (Esvo) Tapir) met vast grondzeil en slaapcabine.
Bij de tent een extra losse luifel (boven en zijkant). Heel
fijn als het regent of je wilt in de schaduw zitten. Ook kun
je daar prima overdekt koken.
De tent is geheel waterdicht en compleet met haringen,
scheerlijnen, etc. etc. Altijd netjes en droog opgeslagen.
Door het katoen heeft de tent altijd een prettig
binnenklimaat.
Gebruikt om te kamperen met twee volwassenen en twee
kinderen.

Op zaterdag 5 juni organiseert het Goois Natuurreservaat
het traditionele schaapscheerderfeest bij de nieuwe
schaapskooi op de Blaricummerheide.
De schapen zullen op authentieke wijze door ervaren
scheerders worden geknipt. De lammetjes, die ook bij de
kooi lopen, hoeven dit jaar nog niet te worden geschoren.
Van dichtbij kan het scheren bekeken worden en de
scheerders zullen graag vertellen hoe het ‘knippen’ in zijn
werk gaat. Vooral voor kinderen blijft het een fascinerend
schouwspel en er is nog veel meer leuks te doen voor de
kinderen.
De kooi ligt bij restaurant ‘De Tafelberg’ aan de
Naarderweg te Blaricum.
Vanaf bushalte Trappenberg aan de Crailose weg is de
schaapskooi te voet bereikbaar.

Schilderen in vilt
Eenmalige vilt cursus door Marianca Dikstaal (ervaren
viltkunstenaar).
Op zaterdag 12 juni van 10 tot 16.
Plaats Want 34 1276 HE in Huizen.
De kosten van deze dag bedragen €70 inclusief alle
materialen ,drinken en lunch.
Doordat er verschillende mensen met veel enthousiasme
naar me toe zijn gekomen met de vraag of ik misschien ook
cursussen geef of wellicht wilde geven, heb ik besloten om
dit eenmalig te doen.
Ik wil deze dag samen met jullie iets moois maken, en jullie
de beginselen leren van het schilderen in vilt. We gaan een
tasje maken waarin jullie je eigen patroon gaan vilten en
daarnaast leer ik jullie hoe je bloemen van vilt kunt maken.
Ik heb deze dag plek voor zeven mensen, dus heb je zin en
tijd laat het me even weten. 06 24492239 of mail naar
mdikkstaal@gmail.com Ben je benieuwd geworden naar de
dingen die ik maak, of hoe schilderen in vilt eruit ziet kijk
dan op mijn website www.pluun.nl

(De cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen)

Inclusief kampeermat voor onder de luifel.
vraagprijs EUR 70
Rita den Boon 035 6944665 ritadenboon@gmail.com
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Mei 2010
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

Pinksterfeest
Pinkstermaandag
Ouderavond
Weekopening samen
Grondsteengroep

Gewone schooltijden

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

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
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