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Mededelingen van het bestuur
Nieuwbouw landschap / schoolplein.
Edith, Suze, & Rony die namens het lerarenteam meedenken
over het landschap, hebben Jaap (de man van Edith)
aangewezen als adviseur in de keuze voor de
landschapsarchitect. Jaap heeft ervaring op dit gebied en
kent de locatie goed. In een eerder stadium is er gesproken
met de Duitse ontwerper die voor de Kleine Aarde in
Boxtel, een natuurlijk speelterrein heeft neergezet. Deze
is afgevallen aangezien hij pas in najaar 2010 terug komt
van een lange reis.
Met behulp van o.a. www.springzaad.nl hebben we nog
diverse andere (natuurlijke) landschapsarchitecten
bekeken. Jaap en ik zijn gekomen op www.omgeefmij.nl. Wij
verwachten op korte termijn definitieve overeenstemming
te bereiken met deze partij. Neem een kijkje op hun site
om een indruk te krijgen wat een mooie plekken zij
realiseren..
Als er ouders zijn die nog wensen of opmerkingen hebben
over het landschap, laat dit dan weten. Een voorbeeld: een
plek komen waar ouders na school prettig kunnen verblijven,
buiten en binnen. Bankjes waar ouders in de zon met elkaar
kunnen praten, ruimte voor (bak)fietsen. Dit soort wensen /
vragen kan je nu nog kenbaar maken. Dit is echt een
dringende oproep om over dit soort praktische
onderwerpen na te denken en input te leveren, onderwerpen
die mede jullie leven op school maximaal aangenaam zullen
maken, dan kunnen wij er nu direct rekening mee houden.
Groet,
Boris boris@bohilbeheer.nl

Mededelingen vanuit de directie

Algemene ouderavond
We kijken terug op een hele positieve algemene
ouderavond. Het lied ‘All together’, dat we bij de opening en
sluiting onder leiding van Karen zongen, gaf de sfeer van de
avond goed weer. Frank en Giel keken terug naar het lopend
schooljaar en vertelden over de bestuurlijke en
onderwijsinhoudelijke plannen die er zijn voor het nieuwe;
onder andere de implementatie van een digitaal
leerlingvolgsysteem speciaal voor vrijescholen.

Twee nieuwe bestuursleden stelden zich voor: Ellen van
Hemerik en Esme Stevens. Ellen zal de functie van
secretaris voor haar rekening nemen en Esme die van
Penningmeester.
Boris gaf een update over de stand van zaken met
betrekking tot de nieuwbouw; onder andere over de ideeën
die er zijn voor het realiseren van een natuurlijk en groen
schoolplein en een moderne vrijeschooluitstraling van de
binnenzijde van het gebouw; ook over de toevoeging van het
tiende lokaal, waarover de gemeente zich positief heeft
uitgesproken, financieel nu het licht op groen staat en een
aanvraagprocedure voor de aanvullende bouwvergunning
loopt.
Barbara gaf een toelichting op de voorlopige jaarcijfers van
2009 en de begroting voor 2010 en de jaren daarna. Alle
aanwezigen kregen een exemplaar van de begroting
uitgereikt en konden meelezen terwijl Barbara de
kernpunten toelichtte. De cijfers van 2009 laten een
positief resultaat zien, waarmee we ruim voldoen aan de
door het ministerie gehanteerde criteria voor gezond
financieel management.
Er was een mooie bijdrage van Rodim over
vrijeschoolonderwijs in deze tijd en de keuzes die we als
vrijeschoolgemeenschap kunnen maken over hoe we onze
vrijeschool in de huidige tijd willen vormgeven. Team en
bestuur hebben hiermee al een start gemaakt en ook de
ouders zullen in het nieuwe schooljaar de mogelijkheid
krijgen een bijdrage aan dit proces te leveren. Het gaat
hierbij om het vaststellen de wensen en behoeften die
prioriteit krijgen in het onderwijsplan voor de komende
jaren en hieruit voortvloeiend de inzet van de beschikbare
financiële middelen. Om deze verder inzichtelijk te maken,
zullen we met ingang van komend schooljaar, in het najaar
een algemene ouderavond organiseren over de begroting
voor het daarop volgende kalenderjaar en in het voorjaar
een avond over de resultaten van het afgesloten jaar.
Documentatie zal daarbij vooraf beschikbaar zijn zodat er
gelegenheid is tot het voorbereiden van vragen. Tijdens de
ouderavond over de begroting zullen we tevens nader ingaan
op het verschil tussen de besteding van en behoefte aan
financiële middelen in reguliere basisscholen en
vrijescholen.
Frank sloot de avond af met een blik op het bijzondere
ontwikkelingsproces van de tekst voor de grondsteen en de
legging daarvan die zal plaatsvinden in Michaëltijd, op
vrijdag 1 oktober.
Het bestuur verzorgt nog een uitgebreid verslag van de
avond, dat u per email zult ontvangen.
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Van de overkant…
Aanvullingen formatie
U hebt over de post een brief gekregen met het overzicht
van de formatie in het volgend schooljaar. Hierin ontbreekt
nog de naam van Ruloff Manuputty, muziekbegeleider van
de euritmie. Ruloff zet deze werkzaamheden in het komend
schooljaar voort. Momenteel is Ruloff naast de
euritmielessen ook actief in de zesde klas, waar hij Eugenie
assisteert en een belangrijke rol heeft in de productie van
de musical. Verder is ook Ashley Smith, student aan de
Hogeschool Helicon, evenals dit jaar weer beschikbaar voor
vervanging in de onderbouw.
We werken momenteel aan het samenstellen van het
rooster voor het komend schooljaar. Uit het rooster zal
blijken hoe de verschillende vaklessen, zoals de uitbreiding
van de euritmielessen vanaf januari, zullen worden ingevuld.
We zullen u hierover in de komende weken nader
informeren.
Bijzonder project
Chantal Heijdeman is momenteel bezig met de
voorbereiding van een bijzonder euritmieproject dat ze wil
gaan starten in het nieuwe schooljaar. Ze wil dan als
buitenschoolse activiteit met een groep kinderen werken
aan een voorstelling van het verhaal Tatatoek. Ook hierover
in de komende weken nader bericht.

Voor de laatste maal een paar luchtfoto’s. Er is deze week
riolering ingegraven, piepschuim gelegd en bewapening
aangebracht. Met dat laatste zijn ze nog niet helemaal
klaar, maar vandaag was er hoegenaamd geen actie…

03-06 Overzicht van de bouwplaats. Een deel van de
bewapening ligt, Links is nog piepschuim te zien waarop de
bewapening van de fundering wordt gemaakt.

Barbara Wilkes
Frank de Kiefte

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

Stoeptegels
Lieve Ouders,
Naast de berging van de kleuters ligt een enorme stapel
stoeptegels, als iemand ze kan gebruiken dan graag, neem
mee, zoveel mogelijk want nu liggen er iedere keer kapot
gegooide stukken tegels op het schoolplein, en dat is zo
vervelend voor onze spelende kinderen.

03-06 De bewapening met wat meer telelens genomen. Het
bestaat uit twee matten betongaas met daartussen
driehoekige afstandshouders, alles aan elkaar gevlochten.
Dit alles geeft een soort van ´doos´die het gewapend beton
zijn sterkte en flexibiliteit geeft wat beton zelf niet
heeft.

Groetjes Nelly

Eddy de Boer
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Loeki fiets te koop

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.

Te koop: stoere Loeki 18 inch jongensfiets

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

kosten
10,6,50

Spullen te koop
Urban Jungle kinderwagen (driewieler), inklapbaar en met
alle toebehoren
In perfecte staat met zwenkwiel, reiswieg & regenscherm,
lime-kleurige voetenzak en luiertas die aan de wagen te
bevestigen is (officiële papier allemaal nog aanwezig). De
wagen, reiswieg en tas zijn donkerblauw. De wagen is in z’n
geheel in te klappen voor een makkelijk vervoer in de auto,
zonder dat je er iets af hoeft te schroeven.
E 250,= alles inclusief

Stoere 18 inch jongensfiets met terugtraprem, nog prima
maar te klein voor onze zoon.
Merk: Loeki Flyer
Fietskleur: blauw met zwart
Wielmaat: 18 inch (vanaf 4 a 5 jaar)
Voor: handrem, achter: terugtraprem
Aan de rechterzijkant van rode reflector zit een barstje.
Vraagprijs: € 65,Voor informatie; op het schoolplein: moeder van Philip (klas
2) en Daan (klas 5), bel: 035 6424161 of email:
loekifiets@radoeka.nl
Hartelijke groet, Alla en Richard Bos

Appartement te huur
Tijdelijk te huur aangeboden: Appartement aan de
Randweg, aan de Bussummer hei, precies tussen de MdR en
de Brede School in. (Geschikt voor bijv. een-oudergezin.)
Nada, 06-24489021

Kinderrugdrager merk ‘Bach’, type Sundance in perfecte
staat.
Zeer geschikt voor sportieve wandelaars. Alles is
verstelbaar waardoor optimaal comfort en evenwicht
bereikt kan worden en het kind tot op hoge leeftijd op de
rug gedragen kan worden. Inclusief afneembaar
regenafdakje en een groot opbergvak onderop.
E 85,=
Alles voor slechts één kind gebruikt, dus in prima staat. Af
te halen in Bussum.
Interesse of meer informatie of een bod uitbrengen?
Bel: 06-24257650.
Renée Rosenboom
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Ouder-en-kindgroepen

Benefiet Muziek Marathon

Al jaren verzorg ik deze groepen voor ouders en kleine
kinderen vanaf loopleeftijd, totdat ze naar een peuter- of
kleuterklas gaan.
Er zijn dus soms ook 3-jarige kinderen bij.
Meestal werden deze groepen gehouden bij een ouder thuis.
1 jaar konden ze bij peuterhof Windekind gehouden
worden, wat een groot succes was. Later kon dat niet meer.

Muziekinstituut Personare uit Bussum organiseert in
samenwerking met Vernissage op 6 juni 2010 een
Benefietmiddag. Zeer veel kinderen en jongeren lijden
wereldwijd aan de gevolgen van oorlog en geweld. Wings of
Hope biedt kinderen en jongeren, ongeacht hun etnische
afkomst, hulp bij het verwerken van hun oorlogstrauma.
Deze benefietmiddag brengt een programma voor alle
leeftijden.

Nu heb ik een ruimte gevonden aan de Huizerstraatweg,
tussen Naarden en Huizen.
En nu moeten de ouders en kinderen nog komen.
Ik heb 2 ochtenden vrij voor deze ontmoetingsochtenden,
de donderdagochtend of de vrijdagochtend, van 9.15- 11.30
uur. Maar ik doe dit 1 ochtend in de week, het ligt er aan
welke ochtend het wordt, dit hangt af van de aanmeldingen.
Ik ga tot maximaal 5 kinderen en ouders, het mag ook een
grootouder zijn.

13;30 uur

15;00 uur

16;00 uur
We volgen een vast ritme, doen veel liedjes en spelletjes,
eten met elkaar, met rituelen er om heen , doen een
creatieve activiteit en sluiten af met schootspelletjes,
poppekinderen naar bed brengen en opruimen. Er is veel
uitwisselig mogelijk, maar het contact met de kinderen en
de waarneming hoe ze zijn en wat ze nodig hebben staat
centraal.

Basisschool kinderen voeren de musical ´Good
Luck´op. De leerlingen verzorgen hierin zelf
alle muziek.
Middelbare scholieren vullen het programma
met een diversiteit aan instrumenten; piano,
saxofoon, dwarsfluit, zang en Afrikaanse
percussie. Het repertoire bestaat uit
musicals, lounge, jazz, Disney, pop en
traditionele Afrikaanse muziek
Percussiegroep Klékolo creëert een
Afrikaanse sfeer met traditionele klanken &
ritmes vanuit dit prachtige continent

Alles vindt plaats onder het genot van een hapje en een
drankje op een unieke plek in Bussum. Ook zal er een kleine
markt zijn waar alle muzikanten zelfgemaakte producten
verkopen voor het goede doel.

Graag wil ik de aanmelding laten lopen via e-mail, omdat we
niet bereikbaar zijn via de telefoon, van de zomer.
Kijk naar de kaartjes die liggen bij Windekind en het
winkeltje. In de Agenda die halfjaarlijks uitkomt sta ik ook
vermeld.
Mijn e-mailadres is: dctroost@hetnet.nl

Entree; € 2,50 tm 15 jaar/ € 5,00 vanaf 16 jaar (is
sponsoring)
Locatie; Fort Werk IV Bussum (www.vernissage.nl)
Informatie; www.musicpersonare.com / www.wingsofhope.nl
Eddy de Boer

Tot ziens, Lien Troost- Monshouwer
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Juni 2010
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

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

Nieuwe klas 1
09:00 uur Francesco klas 2 voor ouders
Nieuwe kleuters. Kleuterklassen vrij
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
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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