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Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de directie

Afscheidsdag klas 6, woensdag 7 juli
Op woensdag 7 juli komen alle klassen van 8.45 tot 10.00
uur bij elkaar om afscheid te nemen van de 6e klas. Alle
kinderen van klas 1 t/m 5 nemen een stevige bloem mee.
Alle bloemen worden op die dag samengevoegd en door de
kinderen van klas 1 t/m 5 aan de zesde klassers gegeven. De
zesde klassers zullen rond 10.00 uur op het schoolplein door
een haag van kinderen worden uitgezwaaid onder het
gezang van een afscheidslied.
De ouders van klas 6 zijn van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. Alle andere ouders zijn ook hartelijk
welkom om deze bijzondere gelegenheid bij te wonen.

Getuigschriften kleuters en onderbouw
Op woensdag 7 juli krijgen de kleuters hun getuigschriftje,
dit is de laatste schooldag voor de kleuters. Donderdag 8
juli is de schoonmaakdag voor de kleuters.
Op donderdag 8 juli krijgen de kinderen van klas 1 t/m 5
hun getuigschrift (de zesde klas krijgt het getuigschrift op
dinsdag 6 juli). De school sluit op deze dag om 13.15 uur.
Op vrijdag 9 juli is er schoonmaakdag voor de onderbouw.

Opmaat in het nieuwe schooljaar op
23 augustus 19.30 uur
Net als vorig jaar willen we het schooljaar gezamenlijk
beginnen, met ouders, bestuursleden en leraren. Dit zal zijn
op maandagavond 23 augustus, van 19.30-21.00 uur 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 ons schoolgebouw aan de De
Ruijterlaan.
In deze opmaat staan we stil bij de plannen voor het nieuwe
schooljaar. Daarnaast zal Gerard Reijngoud, oud
medewerker van de Begeleidingsdienst voor vrijescholen,
vertellen over de grondsteenlegging en wat dit betekent
voor de school. Hij zal dit thema verbinden met de
vrijeschoolpedagogie.
We hopen dat velen van u in de gelegenheid zijn om bij deze
speciale opmaat aanwezig te zijn.

In deze schoolbel treft u de jaarkalender voor het nieuwe
schooljaar aan. Wij hebben gepoogd hierin zoveel mogelijk
mee te nemen wat nu bekend is.
Wij wensen u allen alvast een heerlijke vakantie toe en
graag tot ziens in het nieuwe schooljaar!
Frank de Kiefte
Barbara Wilkes

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

Afscheid van Ruloff als ouder
Bij mijn eerste kennismaking met de school, een musical een
paar jaar geleden, zag ik de geweldige kracht van Ruloff.
Als muzikant bij deze musical heeft hij mijn mond
meerdere malen open doen vallen.
Omringd door trommels, een piano, en allerlei
ondefinieerbare instrumenten, begeleidde hij deze musical
spectaculair.
Niet alleen de liedjes, maar ook allerlei handelingen en
emoties werden versterkt door de geinproviseerde muziek.
Ditzelfde heb ik gehad toen ik met een rij eerste klassers
de zaal voor euritmie binnenkwam.
Ook hier werden weer alle gebaren, handelingen en
emoties versterkt en begeleid door vele soorten
instrumenten.
En bij menig jaarfeest werden er 's morgens in de vroegte
vele trommels in en uitgeladen.
Of het nou het opzwepen van een dweilorkest is, of de
verstilling van een kerstspel. Hij kan het allemaal!
Ruloff Manuputty neemt nu als ouder afscheid van de
school, omdat zijn zoon de zesde klas heeft afgerond.
Wij zijn heel blij dat Ruloff als muzikale begeleider van de
eurtimie, nog onze collega zal blijven.
We hopen hem nog eens te mogen vragen voor onze feesten.
Namens het team,
Marian van Vilsteren
(leerkracht klas 3)

Michiel de Ruyterlaan 24A
Schoolbel:
Postbus 344, 1400 AH Bussum
E-mail schoolbel: schoolbel@vrijeschoolmichael.nl
Telefoon: 035 693 19 67
Redactie: Eddy de Boer
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
Aanvragen digitale schoolbel in pdf formaat via
E-mail school: info@vrijeschoolmichael.nl
info@vrijeschoolmichael.nl o.v.v. naam, kind, klas
Kopij kunt u inleveren tot en met dinsdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard
Pagina 1 van 8

Van de overkant…
e

Afscheid 6 klas ouders
We nemen dit jaar nu de 6e klas weggaat ook weer afscheid
van ouders wiens jongste kind nu de school verlaat. We
denken hierbij aan de familie den Braber, de Haas,van der
Heijden, Heinsbroek, Kerkenaar, Kruijer (nummer 4!), van
Leeuwenstijn, Moonen, Reints, Steensma en de familie
Tolsma en Ariadne die nu niet alleen als collega maar ook als
moeder weg gaat van onze school. We danken hen voor alle
bijdrages die zij in de loop van de jaren hadden voor onze
school, ieder op eigen wijze. Het ga jullie allemaal heel
goed!

Het lijmen gaat nog telkens door. Een nieuwe lading
gipsbeton is vanochtend gebracht…. Volgens mij is nu de
begane grond geheel gelijmd, maar dat kan ik niet helemaal
overzien eerlijk gezegd.

Namens het team,
Eugenie van Dijck

Geen foto’s deze week, vergeten te maken eerlijk gezegd
en het is nu tijdens het editen te donker geworden…

Afsluiting winkeltje

Tot volgende week

Beste schoolouders en juffen,

Ook is deze week het nodige staal afgeleverd en op z’n
plaats gehesen met het kleine broertje van de torenkraan
die hier laatst al is geweest. Zoals Thijmen al zei: “Papa,
deze heeft minder wielen aan een kant dan de andere
kraan.“ Zo zie je maar, overal wordt op gelet.

Eddy de Boer

We zitten alweer midden in de St.Janstijd en iedereen
bereidt zich voor op het einde van het schooljaar.
Bij ons vindt je volop ideeën voor bedankjes,
afscheidscadeautjes en creatieve materialen voor in de
vakantie
Maar wij willen ook graag onze kas en bibliotheek op orde
hebben voordat de vakantie losbarst.
Daarom zouden we het fijn vinden als de openstaande
rekeningen worden afgerekend en de geleende boeken
teruggebracht worden.
Je kunt nog bij ons terecht als laatste op dinsdag 6 juli.
Wij wensen jullie hierbij alvast een inspirerende, zonnige
zomer en zien jullie graag weer in augustus.

Fleur Koster
Alita Visscher

Van de redactie
Logistiek laatste schoolbel dit schooljaar
Aangezien volgende week de laatste week is met voor de
meeste ouders donderdag de laatste schooldag (kleuters al
woensdag) zal de schoolbel uitkomen op dinsdagavond
elektronisch en woensdagmorgen op papier. Om de logistiek
eromheen in goede banen te leiden wil ik graag alle kopy
hebben voor dinsdagmiddag 17:00 uur.
Alles wat later komt zal niet worden geplaatst.
Alvast dank!
Eddy de Boer
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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
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
Woensdag 6
0ktober 2010,
20:00 uur

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

kosten
6,50

Euritmiemusical als buitenschoolse activititeit in
het nieuwe schooljaar,
op de dinsdagmiddagen van 15:00 tot 17:00 uur.
Welke kinderen gaan mee met:
TATATOEKS REIS NAAR DE KRISTALBERG?

Vanaf 31 augustus gaat op dinsdagmiddag het oefenen voor
de euritmiemusical van start.
Van 15.00 tot 17.00 uur bewegen, trommelen en zingen de
kinderen het verhaal van de moedige kleine dwerg
Tatatoek, met zijn hamertje en eekhoornvriend Roef.
Zal het hem lukken om de kristal van de berg naar de
Wortelmeester te brengen?

En hoe zal het de vrienden vergaan als zij de Plaag- en
Vernielkobolden tegenkomen en er veel mis dreigt te gaan?
Kinderen van klas 1 t/m 6 zijn welkom om aan dit project
mee te doen. Na 25 oefenmiddagen willen we graag
Tatatoek en vrienden naar de nieuwe school brengen en het
in de zaal tot een feestelijke opening brengen.
Aan dit project werken mee: Ruloff Manuputty (muziek),
Mirthe Duindam (spraakvormer/verteller), Chantal
Heijdeman (euritmie), Stichting uit eigen beweging, Vrije
School Michaël en vele vrijwillige helpers.
De kosten voor deelname aan dit project zullen ongeveer €
10,- per kind per oefenmiddag zijn, exclusief eventuele
kosten voor de BSO. Er wordt nog gekeken of er een
mogelijkheid is dat kinderen die al om 13:15 uit school zijn
tot 15:00 uur worden opgevangen bij BSO Michaël en of de
kosten hiervoor (gedeeltelijk) kunnen worden gefinancierd
uit de projectbegroting.
Voor meer informatie en inschrijven kun je contact
opnemen met Chantal Heijdeman: cheijdeman@live.nl

Het achtvoudige pad
Op verzoek van een aantal mensen en mede door het
enthousiasme van de vorige groep, zal er weer een nieuwe
cursus gestart worden.
- Wil je je meer bewust zijn van de dingen die je doet,
denkt, of voelt?
- Sta je soms ook versteld over jouw eigen (onhebbelijkheden)?
- Kortom: Wil je jezelf beter leren kennen?
Wandel dan mee met de ‘speurtocht’ op het Achtvoudige
Pad.
Het achtvoudige pad van Boeddha geeft praktische
oefeningen voor de zeven dagen van de week plus nog één
samenvattende extra oefening, die je iedere dag kunt doen.
Deze acht oefeningen zullen in een blok van acht
cursusavonden behandeld en natuurlijk geoefend worden in
het komende najaar.
Eigenlijk zijn deze oefeningen de toepassing en
voortzetting van de zes basisoefeningen. Maar ook zonder
deze oefeningen kan dit pad gegaan worden.
Kort overzicht:
1. Zaterdag (Saturnus-kwaliteit):
De juiste mening, het juiste inzicht.
2. Zondag (Zonne-kwaliteit):
Het juiste oordeel of besluit.
3. Maandag (Maan-kwaliteit):
Het juiste woord.
4. Dinsdag (Mars-kwaliteit):
De juiste daad, handelswijze.
5. Woensdag (Mercurius-kwaliteit):
Het juiste standpunt, de juiste positie, plek.
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6. Donderdag (Jupiter-kwaliteit):
Het juiste streven, de juiste gewoonte.
7. Vrijdag (Venus-kwaliteit):
De juiste gedachte of herinnering.
8. Samenvatting (dagelijks):
De juiste bespiegeling, meditatie, het juiste
onderzoek.

De godsdienstlessen zijn bedoeld voor de kinderen groep 3
t/m 5 (oude klas 1 t/m 3) en van groep 6 t/m 9 (oude klas 4
t/m 6)
De lessen van bijna een uur worden achter elkaar gegeven
op dinsdagmiddag, om de 14 dagen; de jongere groep van
15.00 – 16.00 uur; en de oudere groep van 16.00 tot 17.00
uur.

Een mantrische spreuk voor elke dag legt de verbinding met
de scheppende wereldgeesten.

Over de inhoud en de achtergronden van de
godsdienstlessen willen wij u graag informeren op een
oriëntatie-ouderavond op donderdag 14 oktober van 20.00
tot 21.30 uur in de gemeentekamer van de bovengenoemde
kerk.

Voorgestelde data:
Donderdagavonden: 2 + 16 + 30 september / 7 + 21 oktober
/ 4 + 18 november / 2 december
Kosten: € 80.Plaats: Vrije School Michael, De Ruijterlaan 24A te
Bussum.
Opgeven bij Job de Raadt, tel. 035 – 52 56 308 /
deraadt.prior@kpnplanet.nl

Een kattennest…
Op 21 juni zijn er negen katjes geboren, in de Piet
Prinsstraat 26 in Huizen. Na de zomervakantie kunnen ze
opgehaald worden voor wie er eentje hebben wil.
Graag!
Even bellen met Jolanda 06-18396505

Mobieltje zoek!!
Op donderdag 24 juni ben ik mijn mobiele telefoon
kwijtgeraakt. Mogelijk heeft iemand hem gevonden op het
terrein waar we St Jan hebben gevierd.
Het gaat om een Nokia 2680 Slide. Kleur: roze/wit. Er
hangt/hing een nummertje 5 aan, (voor mij van speciale
waarde).
Wie heeft hem gevonden of weet wie hem heeft?
Bel mij dan of mail naar:
Ninousha Holst
0641036761
Ninousha@gmail.com

Wij merken hoe gezondmakend het is, dat uw kind in deze
tijd van overdadige prikkels nog van zo’n religieus
luistermoment kan genieten en zelf ook spreken over de
wezenlijke dingen die vaak zo weinig aandacht krijgen. Ook
bv. een paasspelletje dat we opgevoerd hebben, draagt bij
aan een speelse en creatieve ontwikkeling.
Wellicht is het goed om te weten dat u, om uw kind(eren)
de godsdienstlessen te laten volgen, zelf geen lid hoeft te
zijn van de Christengemeenschap. Tevens kunt u kiezen
voor de mogelijkheid om met uw kind de Zondagsdienst voor
kinderen bij te wonen, die op iedere eerste en derde
zondag van de maand en op de grote feestdagen gehouden
wordt.
Voor informatie of aanmelding kunt u bellen met Job de
Raadt. Tel. 035 - 52 56 308 of mailen:
deraadt.prior@kpnplanet.nl
De geestelijke, Mw. Els IJsselmuiden.

Alvast bedankt,
Ninousha Holst
06 41036761

Godsdienstlessen door de Christengemeenschap
Vorig jaar zijn we weer van start gegaan met de
godsdienstlessen in de kerk aan de Veldweg
nr. 1 te Bussum.
Wij hebben Job de Raadt bereid gevonden deze
godsdienstlessen te geven en onder zijn bezielende leiding
groeide de groep uit tot 13 kinderen.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
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

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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Datum
Augustus 2010
Maandag 23 augustus

Activiteit

Opmerking

Gezamenlijke opmaat

19:30 tot 21:00 uur, voor alle ouders
vindt plaats in het Trefpunt van de Verlosserkerk

Dinsdag 24 augustus
Woensdag 25 augustus
September 2010
Maandag 6 september

1e schooldag onderbouw
1e schooldag kleuters

Dinsdag 7 september
Donderdag 9 september
Vrijdag 10 september
Maandag 13 september
Donderdag 16 september
Maandag 20 september
Dinsdag 21 september

Maandag 27 september
Dinsdag 28 september
Woensdag 29 september

Oktober 2010
Vrijdag 1 oktober
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Maandag 11 oktober
Dinsdag 12 oktober
Dinsdag 19 oktober
Woensdag 20 oktober

Vrijdag 22 oktober
Maandag 25 oktober
November 2010
Maandag 1 november
Dinsdag 2 november
Donderdag 4 november
Dinsdag 9 november
Woensdag 10 november
Donderdag 11 november
Zaterdag 13 november
Dinsdag 16 november
Woensdag 24 november

Informatiemiddag
Ouderavond klas 3
Ouderavond kleuters
Ouderavond klas 6
School om 12:00 uur uit
2 daagse studie team
Geen school
2 daagse studie team
13-17/9 15 min. gespr.
Algemene ouderavond
Ouderavond klas 2
Informatieavond voor
peuterouders
Ouderavond klas 5
Hele school om 13:15 uit
15 min. gesprekken
Michaëlfeest
15 min. gesprekken

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
alle klassen
vanaf 12:00 uur

klas 3 t/m 5 • 15 min. gesprekken over het algemeen beeld in het
getuigschrift schooljaar 09-10
20:00 uur, thema-avond georganiseerd door het bestuur
20:00 uur
20:00 uur, in de kleuterklas
20:00 uur
team trainingsmiddag over leerlingvolgsysteem
klas 2 • 15 min. gesprekken over het algemeen beeld in het
getuigschrift schooljaar 09-10
gewone schooltijden
Klas 2, vanaf 14:00 uur • 15 min. gesprekken over het algemeen
beeld in het getuigschrift schooljaar 09-10

Grondsteenlegging
Toetsweek
Informatiemiddag
Ouderavond klas 4
Kinderboekenweekfeest
Toetsweek
Ouderavond OCR
Knutselavond klas 3
Schoolreisje oudste
kleuters die naar voorjaars
1e klas gaan
Geen school
Herfstvakantie

16:00 uur, bij het nieuwe schoolgebouw E. de Boer van Rijklaan
4/10 - 8/10
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
in Breeduit 14:00-17:00 uur, kinderen van alle klassen welkom
11/10 - 15/10
20:00 uur, ouders van alle klassen welkom
20:00 uur
alle andere kleuters vrij

Informatiemiddag
Werkavond Sint
kleuterklassen
Werkavond Sint klas 2
Kennismakingsavond
Voorjaars 1e klas
Ouderavond klas 5/6
Alle klassen 13:15 uit
Sint Maarten feest
Herfstmarkt
Algemene ouderavond
10 min. gesprekken

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur

studiedag team
25/10 - 29/10

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur, over het voortgezet onderwijs
vanaf 17:00 uur
19:30-22:00 uur, gymzaal Michiel de Ruijter
20:00 uur, o.a. over de begroting voor 2011
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs
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Vrijdag 26 november
Maandag 29 november
December 2010
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december
Dinsdag 7 december
Vrijdag 10 december
Maandag 13 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17 december
Maandag 20 december
Januari 2011
Maandag 3 januari
Maandag 10 januari
Dinsdag 11 januari
Maandag 17 januari
Dinsdag 18 januari
Woensdag 19 januari
Donderdag 20 januari
Maandag 24 januari
Maandag 31 januari
Februari 2011
Zaterdag 5 februari
Dinsdag 8 februari
Dinsdag 15 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21 februari
Maart 2011
Vrijdag 4 maart
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
Dinsdag 15 maart
Vrijdag 25 maart
Dinsdag 29 maart
April 2011
Maandag 4 april
Dinsdag 5 april
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Dinsdag 19 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april

10 min. gesprekken
1e Advent

Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs

Sint Nicolaasfeest
2e Advent
Informatiemiddag
Ouderavond kleuterklassen
Kleuterkerstspel
3e Advent
Kerstviering klas 1 - 6
Kerstspel onderbouw
Kerstviering kleuters
Kerstvakantie

gewone schooltijden

Geen school
Informatiemiddag
Ouderavond Klas 2
Ouderavond Klas 3
Toetsweek
Ouderavond klas 5
Ouderavond Klas 6
Ouderavond
Voorjaarsklas 1
Ouderavond Klas 4
Toetsweek
Informatiemiddag

studiedag team
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
20:00 uur
17/1 – 21/1
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Ouderavond OCR
Tussenrapport
Toneelstuk klas 2
Geen school
Voorjaarsvakantie

10:00 tot 13:00 uur
20:00 uur, voor kleuterouders

Carnavalsfeest
Informatiemiddag
Deze week: 7-11/3
Ouderavond kleuterklassen
Algemene ouderavond
Geen school
Ouderavond
Voorjaarsklas 1

gewone schooltijden
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
10 min. gesprekken n.a.v. tussenrapport
20:00 uur
20:00 uur, thema-avond georganiseerd door het bestuur
team studiedag in Zutphen
20:00 uur

Informatiemiddag
Ouderavond Klas 4
Toneelstuk Klas 3
Toneelstuk Klas 3
Ouderavond Klas 2
Verkeersexamen Klas 5
Palmpasenfeest
Ouderavond OCR
Fietscontrole Klas 5
Pesachmaaltijd Klas 3
Geen school

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
ochtend
ochtend

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur, over de kinderen die naar de voorjaars 1e klas gaan
kleuters om 12:00 uur uit
gewone schooltijden
10:00 en 13:00 uur
kleuters om 12:00 uur uit
18/12 – 2/1

20:00 uur
24/1 – 28/1
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden

20:00 uur, ouders van alle klassen welkom
ochtend
studiedag team
21/2 - 25/2

theorie
gewone schooltijden
20:00 uur, ouders van alle klassen welkom
voor het verkeersexamen
Goede vrijdag
Pagina 7 van 8

Zondag 24 april
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
Woensdag 27 april
Mei 2011
Maandag 2 mei
Dinsdag 17 mei

Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 25 mei
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei
Juni 2011
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni
Maandag 6 juni
Vrijdag 10 juni
Zondag 12 juni
Maandag 13 juni
Vrijdag 17 juni
Dinsdag 21 juni
Vrijdag 24 juni
Donderdag 30 juni
Juli 2011
Vrijdag 1 juli

Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli
Woensdag 6 juli
Vrijdag 8 juli
Woensdag 13 juli

Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Dinsdag 19 juli
Woensdag 20 juli

Donderdag 21 juli

Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

Geen school
Ouderavond Klas 6
Ouderavond Klas 5

1e Paasdag
2e Paasdag
20:00 uur
20:00 uur

Meivakantie
Verkeersexamen Klas 5
Kennismakingsavond
Nieuwe eerste klas
Verkeersexamen Klas 5
Ouderavond Klas 3
Ouderavond Voorjaarsklas 1
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Toetsweek
Algemene ouderavond

2/5 t/m 13/5
praktijk
20:00 uur

Geen school
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag
Pinksterfeest

Hemelvaart

Geen school
Verjaardagsuitje Klas 2
Schoolreisje Klas 3
Sint Jansfeest
Toneelstuk Klas 5
Kennismakingsochtend
nieuwe kleuters
Toneelstuk Klas 5
Informatiemiddag
Ouderavond kleuterklassen
Schoolreisje voorjaarsklas 1
Geen school
Schoolreisje oudste
kleuters die naar 1e klas
gaan
Musical Klas 6
Musical Klas 6
Getuigschriften Klas 6
Laatste schooldag
kleuters
Afscheid Klas 6
Laatste schooldag
Klas 1 t/m 5
Schoonmaakdag kleuters
Schoonmaakdag onderbouw
Zomervakantie

praktijk
20:00 uur
20:00 uur

30/5 – 1/6
20:00 uur; o.a. over jaarverslag 2010 en nieuwe schooljaar

6/6 - 10/6
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag

17:00-20:00 uur
ochtend
kleuterklassen vrij
ochtend
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
studie en uitje team
alle andere kleuters vrij

Getuigschriftjes kleuters
8:45 – 10:00 uur
Getuigschriften Klas 1 t/m 5

25/7 – 5/9

Pagina 8 van 8

