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Mededelingen van het bestuur

**

Nieuwbouw

**

Nu alle zakelijke kanten van het bouwproject op de rit
staan en het gebouw vordert, ontstaat er ruimte voor de
inhoud.
Afgelopen week hebben Edith, Rony en ik met de architect
Ron Leenheer alle interieurdetails afgerond waarvoor hij
verantwoordelijk is. Je moet denken aan de afwerking van
kozijnen en deuren (alles blank gelakt hout), het marmoleum
voor de vloeren, de inloopmatten bij alle ingangen, tegels in
de wc’s etc. Zowel vanuit pedagogisch, praktisch als
esthetisch perspectief is alles doorgenomen, overwogen en
besloten. Tijdens de zitting leef je helemaal in het gebouw,
de sfeer begint van cijfers en letters te veranderen in
beeld, emotie, enthousiasme en positivisme over hoe mooi,
fijn en goed doordacht het voor ons allen gaat worden.
Volgende week zitten wij met de interieur ontwerper /
meubelmaker, voor de resterende interieurzaken , zoals
keukens, kasten, kapstokken e.d. Deze ontwerper /
meubelmaker heeft zeer uitgebreide ervaring met
organisaties met een antroposofische achtergrond.
Er is een ontmoeting geweest met omgeefmij.nl, de
landschaparchitect die wij willen gebruiken voor het
schoolplein. Wij verwachten na de schoolvakantie een
eerste schetsontwerp. Dankzij ouder Ernst en het werk van
zijn broer was er een zeer uitgebreid boekje ontwikkeld
met de wensen en eisen, wat wij aan omgeefmij konden
overhandigen. Alle input van kinderen, leraren, ouders, bso,
windekind, de buurt en gemeente is hier in verwerkt en
verder ondersteund door Ernst zijn broer met
mogelijkheden voor invulling. Bij deze hartelijk dank Ernst!
Of de houten plafonds er gaan komen is nog niet 100%
zeker, maar onze adviseurs schatten de kans zeer hoog in
dat het gaat lukken. De leverancier Stork uit Naarden zou
onze school graag als voorbeeld willen gebruiken voor het
“frisse scholen systeem” dat we willen toepassen. Dit
garandeert uiteraard een optimale service, aangezien ons
enthousiasme in hun belang is .

Meer info over het systeem op:
http://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=
case&laag1=176&item_id=573
Na de schoolvakantie verwachten wij dat wij met iedereen
kunnen delen hoe het geheel gaat worden. Dan wordt
duidelijk hoe vanuit de inventarisatie van alle wensen binnen
de gemeenschap, het door leraren, directie en bestuur
samengestelde team van beslissers zijn keuzes heeft
gemaakt..

Oproep sponsoring.
Een groot deel van het meubilair voor de kinderen en de
leraren is dringend aan vervanging toe. Normaal gesproken
gebeurt deze vervanging geleidelijk (zoals de afgelopen
jaren) maar met het betrekken van de nieuwbouw zouden
we graag alles in een keer op orde hebben. Dit kost ca.
45.000,- euro, een bedrag dat niet uit de reguliere
inkomsten kan worden betaald (en niet in het bouwbudget
past). Ook zou het een te groot gat slaan in de reserve van
de school. We zoeken hiervoor dus extra inkomsten. Per
klas komt het totaal voor mooie houten tafels en stoelen op
6.000,- euro. Wie wil een deel, een hele of meerdere
klassen sponsoren? Een ouder heeft zich al bereid getoond
15.000,- euro te sponsoren met de voorwaarde dat de rest
ook binnen komt vanuit de ouders. Mail je bedrag naar
schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl
Groet,
Boris

Mededelingen vanuit de directie

Opmaat
Graag wil ik nu vast opmerkzaam maken op de opmaat in het
nieuwe schooljaar:
maandag 23 augustus, 19.30-21.00 uur.
Met deze opmaat willen we gezamenlijk; ouders,
bestuursleden en leraren het schooljaar beginnen.
Deze avond zal in het teken staan van de nieuwbouw, in het
bijzonder de grondsteenlegging. Dit thema zal verbonden
worden met de pedagogie.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
jaarkalender, deze zal naar verwachting in de laatste
schoolbel van dit schooljaar opgenomen worden.
Frank de Kiefte
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Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Peter Pan
Dit jaar sluit klas 6 hun schooltijd af met de musical Peter
Pan. Over kinderen die er van houden om te fantaseren
maar toch ook wel groot willen worden, allemaal ….op een na!
We voeren deze prachtige musical (door Ruloff Manuputty
geheel bewerkt voor onze klas) op vrijdag 2 juli en zaterdag
3 juli om 19.30 uur ’s avonds op in het Elckertheater. (De
kinderen van de school zien de voorstelling al op vrijdag
overdag).

De grote zaal…. 22/06

Mocht u het ook leuk vinden om te komen dan moet u zich
maandagochtend even bij klas 6 melden zodat uw naam op
de kaartenlijst kan komen staan. We hebben namelijk maar
zeer beperkt plek in het Elckertheater en alleen mensen
met een kaartje (gratis) kunnen naar binnen. We moeten
natuurlijk eerst de kaarten in de klas verdelen maar als we
over hebben is er wellicht nog wel plek voor andere
liefhebbers. Het belooft een geweldig zomers
muziekspektakel te worden!
Hartelijke groet namens het musicalteam

De kleuterklassen… 22/06

Eugenie

Teken
Lieve Ouders,
Denken jullie er goed aan om de kinderen op Teken te
controleren! Vooral na het St. jansfeest.
Kijken jullie ook naar de gevonden voorwerpen, alles gaat
weg op de laatste dag voor de zomervakantie!
De gevonden voorwerpen staan naast de ingang.
Nelly
Overzicht van de bouwplaats 24/06

Van de overkant…

Tot volgende week

Het lijkt stil aan de overkant…. Geen radio, 2 man aan het
werk, In stilte wordt er gelijmd… Binnenmuren worden
opgetrokken van de begane grond. De grote zaal, als 1 grote
ruimte tot bijna nok hoogte heeft al hoge muren gekregen.
Het silhouet van de school is in witte stenen zichtbaar. Het
lijmwerk zal nog wel een weekje doorgaan. ‘k ben benieuwd
hoe de vloer van de bovenverdieping er op komt. We zullen
zien!

Eddy de Boer
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Vakantie-tip!
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.

Voor kinderen tussen 6-12 jaar
Zin in avontuur?
Ga een week lang op kunstzinnige ontdekkingstocht door
Europa.

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

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

kosten
6,50

Oefenmiddag Vaardig in opvoeden

Van 9-13 augustus, van 10:00-15:00 uur, locatie: Vernissage
Bussum
Een week vol culturele, kunstzinnige en culinaire uitstapjes
met binnen- en buitenactiviteiten.
Voor meer informatie: 035-6916788 Nanny Blank

Tafel af te halen…
Gratis op te halen:
massief houten tafelblad (berken), 164x79 cm.
twee houten schragen (ikea).
Voor informatie:
Lies du Pree, moeder Marjolein (klas 3), Laura (klas 4) en
Maarten (klas 6),
tel: 06 41399883
mail: l.dupree@bjznh.nl

Voor de cursisten van de voorgaande cursussen
Vaardig in Opvoeden van Carien Huijzer is er op
zaterdagmiddag 18 september een oefenmiddag van 13.00
tot 17.00 uur op de Vrije School in Bussum. Het thema
is Inlevend luisteren naar kinderen. Graag opgeven via
Huijzer@zonnet.nl of 0343-522890
Cursussen Vaardig in opvoeden
Twee nieuwe cursussen Vaardig in opvoeden starten in het
najaar in Hilversum op vrije Peuterspeelzaal het
Zonnestraaltje voor ouders van kinderen van alle leeftijden.
Ouders van de Vrije School Bussum zijn welkom.
Data maandagavondcursus 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt,
8 nov, 22 nov en 6 dec, 20.00-22.00 uur
Data dinsdagavondcursus 21 sept, 5 okt, 12 okt, 26 okt, 2
nov, 16 nov en 30 nov, 20.00- 22.00 uur.
De aankondiging en het aanmeldingsformulier zijn te vinden
op http://esther.yormac.nl (geen www)
Het Zonnestraaltje is op de Kamerling Onnesweg 2, ingang
Liebergerweg, 1223JK Hilversum.
Voor informatie Carien Huijzer: 0343- 522890
Huijzer@zonnet.nl
Pagina 3 van 4

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

Datum
Juni 2010
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

Schoolreisje oudste
kleuters

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

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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