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Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de directie
Geen mededelingen deze week

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

Van de redactie

We beginnen bij de oude zaal/handwerklokaal: binnenmuren
staan, start van het ijzerwerk voor de bovenverdieping
wordt ondersteund. Dakbalken voor het platte dak van de
BSO zijn ingehangen

Tot na de vakantie!
Beste mensen,
Een schoolbel jaar is weer ten einde. Voor de kinderen nog 1
of 2 dagen en het zit er weer op. Wel nog even
schoonmaken!
De redactie wenst een ieder een fijne vakantie en tot de
week van 23 augustus!
Eddy de Boer

Van de overkant…
Als laatste serie dit jaar een ‘rondje om de kerk’. Ik heb
van alle kanten de bouwplaats door het hek gefotografeerd
zoals die er vandaag 06/07 bijstond na werktijd.

Als we naar rechts kijken zien we o.a. het lokaal en de hoge
muur van de nieuwe grote zaal.

Hoe de bouwplaats er na de vakantie uitziet? We zullen
zien…
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Weer iets verder kijken we op de ‘ingang’ van de school. We
moeten om hoge bulten aarde heen, de rest van de muren is
van achter het hek niet te zien.
De stalen pilaren met uitkraag zijn voor de (deels)
buitenliggende trappen.

Vanuit een andere hoek hetzelfde, mooi gezicht!

Lopen we om de oude zaal heen, kijken we naar deze muur
bij de oude zandbak. Dit wordt de ‘muur’ van de BSO

Aan de andere kant van de muur zien we de andere
buitenwand met de drie kleuterlokalen en de andere muur
van de grote zaal
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Een kleuterlokaal (de buitenste)

Doorkijkje over de oude schooltuin heen.
Als laatste een doorkijk door de grote zaal. Ook hier weer
staalwerk wat de ‘brug’ gaat dragen die over de hal gaat
lopen met de scheidingswand met de grote zaal.
Tot augustus!
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.

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

Tweede hands beurs voor Vrije School Michaël
Beste ouders,

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.

Vanuit mijn ervaring als ouder in een VS in Vlaanderen, wil
ik polsen hoe de belangstelling zou zijn voor een
tweedehands beurs in VS Michael. Deze beurs zou door VS
ouders georganiseerd worden, en uitsluitend spullen
aanbieden die te maken hebben met de VS pedagogiek. Dus:
kleding van natuurlijke materialen (uitgezonderd
winterjassen) en speelgoed die past in diezelfde opzet.
Deze beurs zou twee keer per jaar kunnen plaatsvinden
(voor- en najaar), en de opbrengst wordt volgens een
(beproefde) verdeelsleutel gedeeld tussen de verkoper en
de school. In onze oude school was dit een goede manier om
de school financieel te ondersteunen. Het was ook een heel
gezellig moment, waar van heinde en verre mensen op af
kwamen. Goede PR dus ook!
Mijn vraag is of er andere ouders zijn die dit leuk lijkt om
mede te organiseren. Neem dan contact op via:
sanna@sanna.tv of bel me op: 06-55 830 896 of 035-888
57 88 Ik hoor graag van jullie, dan zouden we dit najaar al
kunnen starten.
Sanna van Tets, mama van Yonne (klas 2) en Quinten (juf
Irma) Hofman

Babykonijntjes
Op 19 juni is er bij ons een nestje van 7 konijntjes
gekomen. Het zijn heerlijke knuffelkonten, ze krijgen lang
Angorahaar en hangoortjes. Een paar konijntjes zoeken nog
een huis, ze willen graag 1 broertje of zusje meenemen
zodat ze zich niet vervelen als je op school bent. Ophalen
kan ook na je vakantie.
Graag contact via Lieke [moeder van Thijmen, Elke en
Noortje] : 06-46112343

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

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

Vrije School Michaël
Michiel de Ruyterlaan 24A
Postbus 344
1400 AH Bussum

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.

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

Algemene ouderavond
Ouderavond klas 2
Informatieavond voor
peuterouders
Ouderavond klas 5
Hele school om 13:15 uit
15 min. gesprekken

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

Michaëlfeest
15 min. gesprekken

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

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

studiedag team
25/10 - 29/10

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Donderdag 4 november
Dinsdag 9 november
Woensdag 10 november
Donderdag 11 november
Zaterdag 13 november
Dinsdag 16 november
Woensdag 24 november
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

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
10 min. gesprekken
1e Advent

20:00 uur
20:00 uur

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

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
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
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs

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

Pagina 6 van 8

Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Dinsdag 19 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
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

Toneelstuk Klas 3
Toneelstuk Klas 3
Ouderavond Klas 2
Verkeersexamen Klas 5
Palmpasenfeest
Ouderavond OCR
Fietscontrole Klas 5
Pesachmaaltijd Klas 3
Geen school
Geen school
Ouderavond Klas 6
Ouderavond Klas 5

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

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
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Donderdag 21 juli

Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

Laatste schooldag
Klas 1 t/m 5
Schoonmaakdag kleuters
Schoonmaakdag onderbouw
Zomervakantie

Getuigschriften Klas 1 t/m 5

25/7 – 5/9
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