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week 37/38 hervat worden.

Mededelingen van het bestuur

Algemene ouderavond 16 september 20.00 22.00 uur MdR
Het thema van deze ouderavond is de school als
gemeenschap en de rol van de ouders. Na een korte
inleiding over het vormen van gemeenschappen in het
algemeen belicht vanuit de antroposofie, volgt een
inspirerend verhaal van een ervaren rot over de kern van
onze
school: de achtergronden en het doel van
vrijeschoolonderwijs. De realisatie van dit
vrijeschoolonderwijs voor onze kinderen is het doel van
onze gemeenschap en het bestuur wil zijn visie hierop met
de ouders delen. Jullie - de ouders - spelen daarbij een
belangrijke rol.
Het bestuur wil graag met jullie in gesprek over de
wederzijds gewenste soort en mate van betrokkenheid en
de wijze waarop we die kunnen faciliteren. De agenda in het
kort:
1. De rol van het bestuur bij het organiseren van
ouderbetrokkenheid (1 minuut)
2. De schoolgemeenschap vanuit de antroposofie
3. De achtergronden en het doel van vrijeschoolonderwijs
4. Visie bestuur op de realisatie van het
vrijeschoolonderwijs
5. De rol van ouders bij de realisatie; vraag en antwoord

Eenieder die het gehele verhaal in detail wenst te horen
kan mij mailen, bellen of aanspreken op het schoolplein.
Mijn oprechte excuses aan de schoolgemeenschap dat wij
allen hierdoor ca. 1 maand later verhuizen en weer bij
elkaar op een locatie zijn, dan gepland.
Het goede nieuws is dat de bouwvergunning voor de bouw
van het 10e lokaal is afgegeven en deze week is ontvangen.
De realisiatie van het 10e lokaal wordt daarmee een feit.
Groet,
Boris Hilberdink

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

Uitslag prijsvraag

Namens het bestuuur,
Boris, Ellen en Rodim

Update vertraging nieuwbouw
Zoals ik in de vorige Schoolbel heb gemeld, is er een
vertraging van ca. 4 weken ontstaan. Mijn conclusie is dat
eigenlijk alle partijen (ik als verantwoordelijke namens de
school, de aannemer, de bouwbegeleider en vooral de
constructeur) daarbij een rol hebben gespeeld . Het komt
erop neer, dat de rekening van de constructeur van ca. €
3.000,- onbedoeld niet op tijd was betaald , hij daarom de
tekeningen voor de staalconstructies niet heeft afgegeven
aan de aannemer en de laatste daarom het staal niet tijdig
kon bestellen. Daardoor ligt de bouw nu stil. De bouw zal

Bij de opening van het schooljaar werd door juf Rony en juf
Eugenie de periode mineralogie van klas 6 met een
prijsvraag voor de hele school ingeluid. De vraag was: Wat
hebben diamant en grijs potlood met elkaar gemeen
(=hetzelfde) ? De bedoeling was om zoveel mogelijk
overeenkomsten op te schrijven. Wie de meeste (goede)
zou hebben zou winnaar worden. Woensdagmiddag werden
de antwoorden geteld. Wat een verrassing dat zoveel
kinderen zoveel overeenkomsten wisten! Daniek uit klas 3
wist er maar liefst 16! En zij daarmee dan ook de winnaar.
Ze mocht donderdag een prijs (potloden of een mooi
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steentje) uitzoeken. Daarna volgden Lotte uit klas 6,
Pauline uit klas 6 en tot slot op gelijke plaats Reinhart en
Simon uit klas 2. Ook zij kregen een prijsje.
Ik noem hieronder een aantal genoemde overeenkomsten:
Ze hebben een punt, ze zijn geslepen, je kunt er mee
schrijven, ze staan in de encyclopedie, ze zijn scherp,
diamant en het grijs van het potlood zijn van koolstof, je
kunt ze bij je oor dragen, ze bestaan in meerdere kleuren
en maten, je bent blij als je veel diamanten hebt en ook als
je veel potloden hebt, als je de punt naar beneden doet
hebben ze 6 vlakken, ze zijn dof voordat je ze slijpt, ze
zijn glad……
Van harte gefeliciteerd winnaars en iedereen die meedeed:
dank voor jullie bijdragen!

Ik heb een kinderopvang aan huis, te 's Graveland. Het huis
staat in een bosrijke omgeving met een fijne tuin. Binnen is
een speelruimte met fantasierijk, houten speelgoed. De
opvang is antroposofisch georiënteerd.
Met ingang van september is er nog plek over voor 1 of 2
kleuters op maandag, dinsdag en donderdag.
Ouders die interesse hebben in de opvang kunnen
telefonisch contact opnemen voor een vrijblijvende
kennismaking.
Met vriendelijke groeten,

Juf Eugenie

Pauline Klok
035-8795470
06-48330322
jpklok@hotmail.com

Van de overkant…

Katjes

Geen nieuws deze week.

Hallo allemaal,

Eddy de Boer

Fijne vakantie gehad? Nou er zijn nog 8 katjes bij Jolanda,
en ze moeten echt weg! Ze zijn nu rond de 8 weken oud.
Kom, bel en kijken! Lief zijn ze!
Jolanda 06-18396505

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.

Bevers gezocht

Scouting Arrowe zoekt Bevers!
Natuurlijk geen echte bevers maar Bever-kinderen tussen
de 5-8 jaar die het leuk vinden om samen in de natuur te
spelen, te knutselen of te koken.
Wij hebben elke zaterdag van 10:30 uur tot 12:30 uur
opkomst in ons clubhuis aan het eind van de Bussumse
Meerweg in Bussum (naast voetbal club BFC).
De contributiekosten zijn ongeveer 150 euro per jaar.
Heb je zin om een keertje een opkomst mee te draaien?

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

Mail dan naar : info.bevers@arrowe.nl
Voor meer informatie kan je ook kijken op www.arrowe.nl
Eddy de Boer

Kinderopvang Pauline Klok
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Percussieclub
Waarde liefhebbers, vrienden en bekenden,
op maandag 13 september van 19.30 uur tot 21.30 uur is er
een PROEFLES van de PercussieClub.
Iedereen is van harte welkom om kennis te maken en mee
te spelen.
Dit seizoen viert de PC zijn 5 - jarig bestaan: LUSTRUM !
We spelen een mix van verschillende stijlen en genres: het
feest van van het totale muzikale universum.
Deze keer zal er naast latin, afrikaans en europees ook
hiphop en theatermuziek gepeeld worden.
En alles natuurlijk op geheel eigen wijze.
- 22 maandagen samenspelen met als afsluiting een
CONCERT met speciale gasten in het Elckertheater te
Bussum.
- een WEEKEND in de Belgische Ardennen.
- losse WORKSHOP voor djembée spelers.
Als je meer wilt weten:
Kijk voor routes, lokaties, data, tarieven en meer
op www.percussieclub.nl
of bel 06 10273363

De PercussieClub is een regionale slagwerkgroep o.l.v. Hans
Hasebos. Hasebos is multi-instrumentalist, componist en
oprichter van de Percussieclub. Hij heeft klassiek slagwerk
gestudeerd en is vervolgens zijn eigen weg gegaan. Zijn
passie is muziek maken vanuit jezelf. Binnen de groep
kunnen mensen mee doen op eigen niveau. Voor hem is het
belangrijk dat mensen zich ontwikkelen. De kunst van het
improviseren, het op je gehoor spelen, is net zo belangrijk
als het spelen van blad. Hierin ligt voor Hans en de
deelnemers de avontuurlijke uitdaging.

Open
ochtend
Vrije
Peuterspeelzaal
‘Zonnestraaltje’ Zaterdag 11 september 2010

Op zaterdag 11 september is er een "Open Ochtend" op de
speelzaal.
Tijdens deze ochtend kunt u samen met uw kindje kennis
maken met de speelzaal. Terwijl u met een kopje
koffie/thee informatie krijgt
over onze speelzaal en de plaatsingsmogelijkheden, kan uw
kleintje heerlijk spelen en rondkijken.
Datum: Zaterdag 11 september 2010.
Tijd:
10.00 - 12.00 uur
Plaats: Vrije peuterspeelzaal "Zonnestraaltje"
Kamerlingh Onnesweg 2 (ingang Liebergerweg)
1223 JK Hilversum, tel: 035 - 6838543
www.vrije-peuterspeelzaal-zonnestraaltje.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2010
Maandag 6 september
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

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

Activiteit

Opmerking

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
Werkavond Sint klas 2
Kennismakingsavond
Voorjaars 1e klas
Ouderavond klas 5/6
Alle klassen 13:15 uit

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
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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
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april

Sint Maarten feest
Herfstmarkt
Algemene ouderavond
10 min. gesprekken
10 min. gesprekken
1e Advent

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

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

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
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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

Donderdag 21 juli

Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

Ouderavond OCR
Fietscontrole Klas 5
Pesachmaaltijd Klas 3
Geen school
Geen school
Ouderavond Klas 6
Ouderavond Klas 5

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
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
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