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Mededelingen van het bestuur/directie
Deze week geen mededelingen

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

Geslaagd!
Namens het hele team en het bestuur feliciteren wij:
juf Daphne, juf Heidi en meester Marcel met het behalen
van hun diploma!

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

Van de overkant…
De steiger om mijn huis is weer afgebroken. Daarom zullen
we het weer moeten doen met laagbijdegrondse foto’s.
Veel actie deze week:
- Betonvlechten is afgemaakt,
- beton is gestort (de uitvoerder had het over 200
kub, dat is nogal wat),
- er is vandaag gesteld voor het binnenmetselwerk
(lijmen)
- en er zijn nog maar ‘ns 2 muren gesloopt van de
grote zaal.
Waarom die moest blijven is zo langzamerhand een
raadsel… Maar a la, er wordt stevig gewerkt nu.

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

08/06: de betonspuit voor de 2e keer in actie. Vele
betonauto’s zullen hun beton kwijtraken in de vloer van de
school
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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.

Buitenschoolse agenda
10/06: nog maar meer slopen. 2 van de 4 muren van de
grote zaal staan nog, de rest is weggehaald.
Eddy de Boer

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

Was gepland
28/9, dat is in de
week van Michaël
en de
grondsteenlegging;
nieuwe datum
volgt

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

Logees gevraagd
Wie willen er in de zomervakantie van 19 juli tot en met 30
juli in ons fijne, ruime huis logeren en voor onze lieve hond
zorgen?
Wij wonen in Bussum, vlak bij bos en hei. Zonnige tuin en
speelmogelijkheden in de buurt. Wij horen het graag.
Rico, Koen(klas 6), Niels(klas 4) en Tjerk(middelbare
school) Posthuma,
tel. 0356918860/0646428262

Engelse boeken gezocht
Tweedehands Engelse prentenboeken, eenvoudige
Engelstalige kinderboekjes, bekende sprookjes in het
Engels geschreven.
Ik, Aretta van Hasselt ben op zoek naar bovenstaande. Wie
kan mij helpen?
Telnr: 035-5259820
Email kreikampvanhasselt@planet.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Juni 2010
Vrijdag 11
Vrijdag 11
Maandag 14
Dinsdag 15
Woensdag 16

Zondag 20
Maandag 21
Dinsdag 22
Dinsdag 22
Donderdag 24
Woensdag 30
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

Kennismakingsochtend
Toneeluitvoering
Informatiemiddag
Ouderavond
Toneelstuk klas 4
Elckertheater

Nieuwe kleuters. Kleuterklassen vrij
09:00 uur Francesco klas 2 voor kinderen klas 1 t/m 6
14:00 – 15:00 uur
Kleuters
Dichtersdrank en Godenbedrog
09:00 uur: voor ouders en belangstellenden
11:00 uur: voor klas 3, 5 en 6 en ouders van klas 4
10:30 – 12:00 uur

Vaderdagconcert
Weekopening samen
Schoolreisje
Schoolreisje
St Jan
Schoolreisje oudste
kleuters

Klas 5
Klas 2
School uit om 13:15 uur
Schoolreisje oudste kleuters die naar de augustus 1e klas
gaan. De andere kleuters zijn vrij.

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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