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Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de directie
Terugblik studiedag maandag 17 mei
Op de studiedag van maandag 17 mei heeft het lerarenteam
vooruit gekeken naar alle plannen voor volgend schooljaar.
Dit betreft de manier waarop de leraren samenwerken, hoe
ervaringen gedeeld kunnen worden, hoe het
periodeonderwijs eruit ziet en hoe dit samenhangt met het
zelfstandig werk en de oefenuren. We hebben de werkwijze
die enkele jaren geleden is ingezet ten aanzien van het
zelfstandig werk aan het begin van de dag geëvalueerd. In
het tweede deel van de studiedag vond de overdracht
plaats van de leraren die een klas gedaan hebben aan de
leraren die datzelfde leerjaar in het komend schooljaar
krijgen.

Gebruik van het schoolplein in de grote pauze
In de afgelopen tijd wordt het schoolplein ’s middags niet
alleen gebruikt voor de grote pauze maar ook door ouders
die hun kind afhalen en nog enige tijd op het plein
vertoeven. Dat maakt het voor leraren die de pleinwacht
verzorgen moeilijk om een goed zicht te hebben op het
plein. Ik zou u daarom willen verzoeken om na schooltijd
met uw kinderen het schoolplein te verlaten en eventueel
een andere plek te zoeken om nog heerlijk buiten te kunnen
zijn. Ik dank u bij voorbaat dank voor de medewerking.
Frank de Kiefte,
Interim schooljaar.

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
De kinderen van klas 6 nodigen jullie allemaal van harte uit
voor de traditionele, feestelijke

ROMMELMARKT
‘Help klas 6 naar Texel!”

Woensdag 2 juni van 12.00 tot 15.00 uur
op het schoolplein van de Michiel de Ruiterlocatie.

De markt
Op de markt kun je terecht voor speelgoed, boeken,
kleding, servies, woondecoratie, strips, knutselspullen,
luisterboeken, cd’s, poppen en handgemaakte spullen.
Sla nu alvast in voor de volgende verjaardag van je
kinderen, koop je zomergarderobe of vul je servieskast aan!
Er is een ‘restaurant’ met lekkere bio-sapjes, zelfgemaakte
taarten en zelfs bio-ijsjes!

Poppenkast
De kinderen van de 6e klas hebben een tijdje terug vol
overgave hun eigen poppenkastpop gemaakt, hun eigen
personage. Ze hebben zelf korte voorstellingen bedacht en
die worden op de markt in een echte poppenkast opgevoerd.

De ogen van klas 6
Laat je verrassen door de klas-6 thema-expositie: ‘kijk in
de ogen van de 6e klas’. Een indringende tentoonstelling met
o.a. een ‘weefwerk van ogen, gedichten en tekeningen’.
NB: er is geen pin, neem lekker veel cash geld mee!
Tot woensdag!

Rommelmarkt-expositie: "kijk door de ogen van de
zesde klas"
Bericht van Julotte, namens klas zes.
Op 2 juni is de rommelmarkt van klas 6. Op deze
rommelmarkt wordt ook een tentoonstelling gehouden over
"het oog". Dit is tot stand gekomen met het project van
José Löhr.
We hebben met dit project tekeningen, foto's en zelf een
oog gevormd. Deze tekeningen hebben we verschillend
gemaakt bijvoorbeeld met houtskool, verf en potloden.
Deze foto's hebben wij samen gebonden en nu is het een
grote raamdecoratie geworden.
Deze is dus 2 juni te zien en op het schoolplein te
bewonderen. Tussen 12.00 en 15.00 uur. Als u de
tentoonstelling mooi vond is er na afloop een ansichtkaart
te koop.
Hopelijk tot dan!!!!!!
Groeten, klas 6
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Gezamenlijke weekopening…
Algemene ouderavond 1 juni
Aanstaande dinsdagavond 1 juni om 20:00 uur is de
algemene ouderavond. Omdat er geen zaal beschikbaar is op
onze locaties Michiel de Ruijter en Breeduit, vindt deze
ouderavond plaats in het Trefpunt van de Verlosserkerk op
de hoek van de Lorentzweg en de Ceintuurbaan. Dat is de
kerk aan de overzijde van het park bij gebouw Michiel de
Ruijter.
Tijdens de ouderavond geven bestuur, schoolleiding en
teamleden een korte terugblik op het lopende schooljaar en
kijken we vooruit naar het nieuwe schooljaar.
Bij het samenstellen van de jaarplanning voor het lopend
schooljaar is deze ouderavond destijds niet meegenomen.
De datum is daardoor recent toegevoegd en valt nu samen
met de avondvierdaagse en een lezing van Jeanne Meijs bij
de Christengemeenschap in Bussum. Er zal bij het
samenstellen van de jaarplanning voor het komend
schooljaar extra aandacht zijn om ervoor te zorgen dat dit
niet meer gebeurt.
Barbara Wilkes

Beste ouders en kinderen,
Blijkbaar hebben we een hele tijd geleden aan de
schoolbelagenda een datum voor een week/maandopening
opgegeven waar we als onderbouwteam niet goed bij stil
gestaan hebben. Het leek ons echter wat vreemd om
midden in de week en einde van de maand een
week/maandopening te houden. Bovendien waren we
afgelopen vrijdag al zo feestelijk bijeen voor Pinksteren!
Helaas zijn wij vergeten dit in de schoolbelagenda te laten
veranderen waardoor woensdagochtend wat ouders en
kinderen voor niets hiervoor naar de Michiel de
Ruyterschool gekomen zijn. Onze excuses hiervoor.
Namens het onderbouwteam
Eugenie

Van de overkant…
Een paar halve luchtfoto’s deze keer. Omdat er nu een
grote steiger naast mijn huis staat is het mogelijk om wat
overzichtfoto’s te nemen.

Vaderdag concert
Dit jaar is er weer een Vaderdagconcert en wel op 20 juni
van 10.30 tot 12.00 uur. De gelegenheid voor alle
musicerende kinderen om hun kunnen ten toon te spreiden.
Iedereen mag mee doen met één of twee liedjes. Alle
instrumenten zijn welkom en alle combinaties mogelijk.
Meedoen aan een concert is niet alleen leuk maar ook erg
leerzaam; we leren al vroeg omgaan met plankenkoorts,
faalangst en samen spelen. De oudere leerlingen inspireren
de jongere en omgekeerd zien de oudere hun vorderingen.
Opa’s, oma’s, ooms en tantes,buurvrouwen kunnen horen hoe
goed je al kunt spelen en speelvriendjes kunnen je
bewonderen en eindelijk eens horen waarom je niet altijd
met hun buiten kunt spelen. Redenen genoeg om mee te
doen aan dit jaarlijks terugkerende schoolconcert.
Inschrijven voor het concert doe je door het onderstaande
strookje in te vullen en in te leveren bij juf Karen (in haar
postvakje dan graag) of door een mail te sturen naar
karenbosman@casema.nl Speel je (nog) geen instrument of
durf je nog niet dan ben je natuurlijk van harte welkom om
te komen luisteren en je te laten inspireren.

26/05: De contouren van de grote zaal zijn duidelijk
zichtbaar. De fundering is opgevuld met zand en de
werkzaamheden aan de riolering zijn begonnen.

Naam:…………………..
Klas:……………………….
Instrument:…………………….
Titel lied:……………………………………………………….
Componist:……………………….
Hoe lang duurt je stukje ongeveer:………………
Met vriendelijke groet ook namens Barend en Annemaaike,
Juf Karen Bosman

27/05: De zwarte pijpen zijn van de riolering. Het deel
‘onder’ de kleuterklassen is vlak gemaakt voor het inleggen
van de piepschuim isolatie die rechts buiten beeld is
opgestapeld.
Eddy de Boer
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Vakantie huisje te huur Egmond
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
28-09

Beschrijving
Ouderontmoetingsochtend Michiel de
Ruyterschool BSO
Inspiratielezing Job de Raadt:
Religie en spiritualiteit voor kinderen
in het gewone leven;
Aanvang 20:00 uur

Ons huisje ligt op een zeer rustig park tussen egmond en
Bergen.
Het is vrijstaand heeft een grote vrijliggende tuin en heeft
3 1/2 slaapkamers totaal voor 5 mensen slaapplek. De
omgeving biedt vele mogelijkheden>bos duinen stad
Alkmaar en het strand op 15 minuten fietsen!!
Week 31 ma 2 t/m zondag 8 aug en week 32 ma 9 t/m
zondag 15 zijn nog beschikbaar,Voor info bel gerust aan of
spreek ons aan op het schoolplein. Moeder van Isa
kleuterklas Irma.
Tel 035 6910386. Huur is inclusief fietsen.
Hartelijke groet Mark van den oudenrijn en Therese Luijf

kosten
10,6,50

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

Datum
Mei 2010
Maandag 31
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

Grondsteengroep
Ouderavond klas 2

20:00 uur

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
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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