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Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de directie

Ondertekening grondsteentekst
In de vorige schoolbel heb ik u geïnformeerd over de
grondsteenlegging. Ik wil hieraan toevoegen dat de ouders
de gelegenheid krijgen om de grondsteenspreuk van onze
school te ondertekenen. Van vrijdag 24 september tot en
met donderdag 30 september kunt u in de lerarenkamer uw
handtekening zetten onder deze tekst. Daarna gaat de
tekst voorzien van handtekeningen van leraren,
bestuursleden en ouders in de pentagondodekaëder die op
vrijdag 1 oktober in het fundament van het nieuwe gebouw
wordt gelegd.

Voor de kleuters is het Michaëlsfeest vooral een
oogstfeest: kastanjes, eikels en noten worden verzameld,
appels geplukt en geraapt waar we een lange tijd appelmoes
van kunnen maken. De oogst van een lange warme zomer. En
misschien is er ook wel ergens een reuze pompoen gegroeid,
die we kunnen bewaren tot Sint Maarten?
Op woensdag 29 september vieren we het Michaëlsfeest.
Op die dag gaan we met de kleuters naar de hei (op deze
dag gaan de 4-jarigen naar school en mogen eventueel
donderdag een rustdag). Wellicht ontmoeten we daar het
appelvrouwtje met haar mooie rode appels die ze met gulle
hand uitdeelt (ssstt, niet verklappen hoor!)

Huisvesting voorjaarsklas

Daarna gaan we onze ‘zwierezwaaiers’ proberen die we in de
klas hebben gemaakt.
Als we terugkomen in de klas, staat er een prachtige
herfsttafel klaar. Dan eten we ons zelfgebakken
‘zonnebrood’ en de zelfgemaakte appelmoes.

Uit het bericht over de vertraging van de bouw hebt u
kunnen opmaken dat dit gevolgen heeft voor de huisvesting
van de voorjaarsklas. In de nieuwbouw is een tiende lokaal
opgenomen, de voorjaarsklas start echter in januari. We
zijn bezig om een oplossing voor te vinden voor de periode
januari tot aan de oplevering van het nieuwe gebouw. We
houden u op de hoogte.

De ouders wordt gevraagd om de kinderen op 27 en 28
september fruit mee te geven, zodat er ook nog een
lekkere bowl klaarstaat tijdens het feest. Voor een mooie
oogsttafel is oogst ook nodig: Pompoen, courgette en wat er
maar meer te oogsten valt. Ook takken met besjes en
najaarsbloemen staan in een mooie vaas op tafel.

Frank de Kiefte

Edith, Marit, Irma en Mary

Mededelingen vanuit de school

Fietsen en andere eigendommen
Beste Ouders,

Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Michaëlsfeest kleuters
De hemelpoort zal open gaan
Sint Michaël zie ik daar staan
Gij sterke held U volgen wij
En waar wij gaan sta gij ons bij
Michaël, van hem kreeg onze school haar naam. Michael
helpt ons over de drempel van de herfst heen. Helpt ons de
ommekeer van buiten naar binnen door te maken. En dan
kunnen we op weg naar dat kleine lichtje van Sint Maarten.

Helaas zijn er in de afgelopen weken al 4 fietsen van ons
schoolplein gestolen waarvan 1 bij Breeduit.
De fietsen kunnen in het weekend echt niet op het
schoolplein blijven staan, zet ze dan s.v.p. binnen in de
school neer.
En laat in uw auto geen kostenbare spullen liggen. Zelfs niet
al is het voor een minuutje even uw kinderen wegbrengen,
er wordt ingebroken helaas.
Nelly
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Van de overkant…
De aannemer is deze week aan het opruimen geweest. Ik
heb een aantal foto’s kunnen nemen van de binnenkant van
de bouwplaats. Bij deze:

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

Links: Een doorkijk van de hal naar de directie’hoek’ en
verderop de BSO en
Rechts: de stalen uitleggers voor de trap die van binnen
naar buiten uitkraagt. Dat belooft mooi te worden!

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

Muziekvereniging Crescendo: blazersklas!
Voor wie?
Volgens mij de plek voor de grondsteen: in de hal

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Als je het leuk vindt om
samen muziek te maken.
Kan je nog geen noten lezen en wil je een blaasinstrument
leren spelen. Dan is dit wat voor jou: De blazersklas!!!

Wat houdt dit in?
Per week 1 uur orkest les én een half uur les op je
instrument met anderen. Max. 3
Gratis gebruik van instrument.
We starten in september als we minimaal 6 leerlingen
hebben. Later instromen in overleg.

Welke instrumenten?
Klarinet, Alt saxofoon, dwarsfluit, trompet,
trombone en slagwerk.

Wat gaat het kosten?
Per kwartaal €124,=

Doorkijk vanaf het schoolplein richting plek van de ingang,
met daarachter de sparing voor de grondsteen en dan de
grote zaal met de hoge muren aan beide zijden.
Eddy de Boer

Voor meer informatie en aanmelding
blazersklas@crescendobussum.nl
Voor meer informatie over muziekvereniging Crescendo met
het beginnerorkest en het harmonieorkest kijk op onze
website
www.crescendobussum.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2010
Maandag 20 september
Dinsdag 21 september

Activiteit

Opmerking
20:00 uur
20:00 uur, in de kleuterklas

Maandag 27 september
Dinsdag 28 september

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

Woensdag 29 september

Michaëlfeest

20:00 uur
team trainingsmiddag over leerlingvolgsysteem
klas 2 • 15 min. gesprekken over het algemeen beeld in het
getuigschrift schooljaar 09-10
gewone schooltijden
4 jarigen ook naar schoool
Klas 2, vanaf 14:00 uur • 15 min. gesprekken over het algemeen
beeld in het getuigschrift schooljaar 09-10
Eventueel rustdag voor de 4 jarigen

15 min. gesprekken
Donderdag 30 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
Vrijdag 26 november
Maandag 29 november
December 2010
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december

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

Kleuterklassen
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
10 min. gesprekken
1e Advent

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

Sint Nicolaasfeest
2e Advent

gewone schooltijden

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
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs
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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
Zondag 24 april
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
Woensdag 27 april
Mei 2011

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

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

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

Geen school
Ouderavond Klas 6
Ouderavond Klas 5

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

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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