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Mededelingen van het bestuur

Michaelsfeest (logistiek)

De rol en verantwoordelijkheid van ouders in
het realiseren van vrijeschoolonderwijs voor
onze kinderen

Spelen op de heide

Een korte terugblik van de algemene ouderavond van 16
september j.l. zal volgende in de schoolbel staan.

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

Michaëlsfeest
In Michaëlstijd wordt de nacht weer langer dan de dag, het
donker rukt op! In deze tijd ontmoeten we vaak strijd,
tegenslag, rampen en natuurgeweld. Velen kennen de neiging
depressief te worden, mee te “sterven” met de natuur. Dat
is niet nodig, zelfs niet wenselijk! De natuur geeft ons het
goede voorbeeld en komt ons in onze behoeften zelfs
tegemoet!
Zeker de natuur trekt zich dieper terug in de aarde, in
rust, na een uitbundige zomertijd. Sommige planten sterven
inderdaad af, maar laten dan vruchten en zaden los
waarbinnen in de kiem nieuw leven al gevormd is en goed
beschut wacht op de lente. Wij kunnen ook aan onze kiem
werken en ons naar binnen richten, innerlijk aan het werk
gaan! Daar is moed en kracht voor nodig! Dit schenkt de
natuur ons. De oogst die ons kracht en moed geeft om de
donkere winter door te komen, maar ook door het land te
bewerken en verzorgen doet ons die kracht voelen. Als alles
buiten weer verzorgd is maken we het gezellig en warm
binnen. Wanneer alle blaadjes van de bomen zijn gevallen
kunnen we, door de kale takken, de hemel weer zien. Daar
kunnen we rust aan beleven en ons bewust worden van
onszelf. Vanuit bewustzijn kunnen we om ons heen kijken en
de ander zien! Dit blijft zeker in deze tijd wel de grootste
uitdaging voor ons mensen. Zo wordt de buitenkracht van
zon en vrucht verinnerlijkt en straalt vervolgens weer door
ons mensen heen naar buiten.
Namens het team een fijne Michaëlstijd gewenst,
Eveline Reijnders

Op woensdag 29 september vieren wij weer het
Michaelsfeest.

Om 9.20 uur zullen de kinderen in groepjes
van 10 à 12 kinderen naar de heide vertrekken onder
leiding van een ouder. In elk groepje zitten kinderen uit de
klassen 1 tot en met 5. Klas 6 heeft op de heide een
parcours uitgezet met allerlei spelen, waarbij moed,
doorzettingsvermogen en sportiviteit gevraagd wordt. De
kinderen van klas 6 begeleiden de spelen die zij verzonnen
hebben zelf. Uiteraard zijn de juffen en meesters ook
aanwezig.

Dans met de draak – ouders van harte welkom!
Vanaf 11.15 uur/11.30 uur verzamelen wij ons allemaal in een
kring en
zingen dan in de hoop dat de draak ons zal vinden. Als de
draak in ons midden verschijnt zal uit elke klas een gekozen
koene ridder trachten de draak te verslaan. Bij dit
gedeelte van het feest zijn de ouders van harte welkom.
Het is het leukst als u zich opstelt in een kring achter de
kinderen en wie durft (het is tenslotte Michael) mag zeker
meezingen.

Drakenbrood
Hierna gaan de kinderen weer terug naar school. Op school
krijgen de kinderen dan in hun klas waarschijnlijk een
stukje drakenbrood of zwaardenbrood. Het is woensdag,
dus na de maaltijd zal het kwart over één zijn en mogen alle
kinderen naar huis of opvang.

Oogsttafel
In de week voor aanvang van het Michaelsfeest staat er in
de hal een oogsttafel. Hierop mogen alle kinderen
hun bijdrage voor het feest leggen. Het mooist is het als
er op de tafel fruit van het seizoen wordt verzameld. Op
de ochtend van het feest wordt hier een grote bowl van
gemaakt. Deze wordt op de heide tijdens de spelen
uitgedeeld aan de kinderen.

Wie helpt mee?
We zijn op zoek naar ouders die een groepje willen
begeleiden.
We zijn op zoek naar ouders die willen trommelen en andere
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muziek willen maken op de hei als de draak er is.
We zijn op zoek naar ouders die voor hun klas een brood in
de vorm van een draak of zwaard willen bakken.
De draak is op zoek naar zijn buik en achterwerk en zoekt
hiervoor twee dappere compagnons.
Willen jullie er allemaal aan denken om fruit mee te geven
in de Michaelsweek?
Het wordt weer een prachtig feest dat zo heel erg past bij
de geest van onze school. Wij hebben er heel veel zin in en
hopen jullie op de heide te treffen op 29 september om
half 12.

Locatie Drakenspel
Hoe kom ik daar?
Staand met je rug naar de voordeur van de MdR, loop je
rechtdoor langs het park naar de heide. Aan het einde van
de straat, waar de weg naar rechts gaat, ga je linksaf de
weg naar de heide op, onverhard. Ga het hek door. Aan de
linkerkant is nu het hobbeltjesbos. Ervoorlangs loopt een
fietspad. Bij een eik staat een bankje. Loop langs de eik en
naar het hek, maar blijf voor de afrastering. Ga nu naar
links van de afrastering, door het bos heen. Aan het einde
van het bos zie je een open terrain met heide voor je. Een
eindje verderop is links het monument 40-45 en rechts nog
steeds de afrastering. Volg de afrastering, totdat deze de
bocht omgaat. Hier is het terrein waar het Michaelsfeest
wordt gehouden.

Staalwerk en kozijnen

Juf Eugenie en juf Suze

Van de overkant…
Weer actie deze week… Vooral staal, in de vorm van kranen
en staalwerk voor de school. Ook twee grote houten balken
die straks in de grote zaal zichtbaar zijn, zijn ingehesen:

Leuk: aquarium ramen. Staalwerk boven de trap die uit gaat
kragen is ook te zien.

Donderdagmiddag 17:00 uur: er is weer actie geweest en
dat is te zien.
Een balkje plaatsen: niet zo maar klaar…

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.

Verdiepingsagenda
In deze 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

Religiositeit, spiritualiteit, is het voeding of een
vuurtje?
Om ons fysieke lichaam in stand te houden hebben we
voedsel nodig. En niet soms, een keertje; nee, elke dag en
liefst regelmatig. Behalve dat het lichaam gezond blijft,
groeit met name het kind ook aan het voedsel.
Maar wat is ervoor nodig om ons zielenleven te laten
functioneren? En hoe kunnen we dat zielenleven van onze
kinderen gezond houden, en zelfs gezond laten groeien,
ontwikkelen?
Aan het fysieke lichaam besteden we veel zorg, maar wat
doen we als opvoeders voor het welzijn van de ziel van ons
kind?
Dat lijkt allemaal vanzelf te gaan, toch? Of daar is o.a. de
school voor. Dat hebben we uitbesteed aan ‘deskundigen’.
Letten op je calorieën, speciale diëten volgen, gezonde
mineralen, goed en verantwoord eten, we worden ermee
doodgegooid.
Allerlei leuke programma’s en spannende films via TV en
DVD’s, spelletjes op internet, games, party’s,
veraangenamen het zielenleven van onze opgroeiende jeugd.
Een tsunamie van onrust golft over ons heen. Hoe blijven
wij als opvoeders daar zelf in staande? Hoe houden we het
hoofd van onze kinderen boven water?
Misschien niet zo gek om daar samen eens bij stil te staan:
Een zielendieet? Religieus bijvoeden? Een spiritueel
voedingsprogramma? Een verwarmend zuiveringsvuurtje?
Zoek mee naar antwoorden bij de lezing van Job de Raadt
op woensdag 6 oktober op onze school.
Woensdag 6 oktober om 20 uur
Hoofdgebouw Vrije School Michael
Michiel de Ruiterlaan 24a Bussum
Entree: € 6,50

OCR-avond dinsdag 12 oktober
Ouderbetrokkenheid- In het bijzonder de rol van
de klassenouders

Woensdag 6 oktober - 20 uur
INSPIRATIE LEZING JOB DE RAADT
Spiritualiteit in het dagelijkse kinderleven
Met kerst en pasen weten we wel vorm te geven aan onze
wens om onze kinderen met gevoel voor spiritualiteit op te
laten groeien. Maar hoe doe je dat nu op een hele gewone
doordeweekse dag op school en thuis?
Werkgroep De verdieping heeft Job de Raadt gevraagd om
daarover een lezing te komen geven. Job is oud directeur
en docent van onze school. Als voorzet op de lezing schreef
hij de onderstaande tekst.

De eerste OCR-avond zal gaan over ouderbetrokkenheid,
meer in het bijzonder over de rol van de klassenouder. Wij
nodigen daarvoor speciaal alle klassenouders uit; zij
ontvangen ook een persoonlijke uitnodiging van de OCR.
Het idee voor deze avond voor klassenouders vloeit voort
uit het volgende. Wij proberen onder andere verbinding te
maken tussen ouders met vragen en diegene binnen de
school die over de informatie of antwoorden beschikt.
Daarom is het wel nodig dat ouders ons weten te vinden.
Wij denken dat de klassenouders daarbij een belangrijke
rol kunnen spelen. Uiteraard zijn alle andere ouders die
graag een bijdrage willen leveren aan het gesprek ook van
harte uitgenodigd.

Alvast mijn dank.
Groet,
Nynke
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Fiets te koop
Te koop: Jongens (vanaf 8 jaar) meegroei mountainbike
in redelijke staat t.e.a.b.
Diana Tarmidi 0610824825

Yoga in Bussum en Hilversum
Yoga kan je helpen meer in je lichaam te zijn, meer in het
moment te leven en je vaker te verbinden met je kern van
stille aandacht. Het kan ook simpelweg prettig zijn je
spieren te rekken, bijvoorbeeld als aanvulling op sport.
Wellicht loop je al heel lang rond met de gedachte een keer
een yogales te willen volgen, of heb je jaren geleden yoga
beoefend en zou je de draad wel weer op willen pakken.
Wat voor reden je ook hebt, je bent van harte welkom om
een proefles te komen doen! De lessen zijn zowel geschikt
voor beginners als voor gevorderden. Een proefles is geheel
vrijblijvend en bovendien tot de herfstvakantie gratis.

Leer de grondbeginselen van Hatha Yoga en Mindfulness.
Gratis proefles Yoga in de groep van maandagochtend van
11.30 tot 12.30. 10 lessen voor 125,Eén op één yoga op afspraak 45,- per les.
Voor meer info zie website: www.sanchariyoga.nlbel,
sanny@sanchariyoga.nl of
bel met Sanny Bijvoet 0625026844.
Sanny Bijvoet
www.sanchariyoga.nl

Fluitisten gezocht!

We beoefenen de klassieke Indiase Hatha Yoga, met
concentratie op de adem, alignment (het zorgvuldig
opbouwen van de yoga asana) en mindfulness. Door te
accepteren wat er zich van moment tot moment in je
voordoet, zonder oordeel of iets te willen veranderen,
ontstaat er ruimte. Hierdoor zal niet alleen je lichaam,
maar ook je geest leniger worden! Je zult je vaker kunnen
verbinden met je essentie van zuiver bewustzijn en pure
vreugde.

Dwarsfluitensemble Quicksilver is op zoek naar fluitisten.
Alle soorten dwarsfluiten zijn welkom, van piccolo tot
basfluit.
We spelen allerlei soorten muziek, van barok tot eigentijds.
Er is zelfs een stuk speciaal voor ons ensemble geschreven!
We komen om de twee weken bij elkaar op woensdagavond
in Bussum.
Enthousiasme staat bij ons voorop. Niveau is minder
belangrijk.
Dus speel je fluit of heb je het al een tijdje niet meer
gedaan en wil je het spelen graag weer oppakken?
En lijkt het je leuk om in een enthousiast ensemble te
spelen?
Meld je dan aan voor het bijwonen van een speelavond. Je
kunt dan kijken of het je wat lijkt.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Lestijden en locatie:
Bussum:
Maandagochtend van 9.30 tot 10.45
Donderdagavond van 20.15 tot 21.30
Locatie:
Huizerweg 10 Bussum

Lies du Pree (moeder van Marjolein klas 4, Laura klas 5 en
Maarten klas 1 VO)
tel: 035-6837350 en 06 41399883
email: eadupree@hotmail.com

Hilversum:
Locatie:

Koken met kinderen

Maandagavond van 19.30 tot 21.00
Constantijn Huygensstraat 35 Hilversum

Voor meer informatie en aanmelding bel je met Robin Kind
(moeder van Anna uit de 1e klas) op 035-6939565 of 0649889552 of mail naar rjckind@gmail.com

Yoga

"De herfst is de ideale tijd om los te laten"
In je kracht komen door te leren voelen en door het
verbeteren van de adem

Vanaf donderdag 30 september wordt er weer gekookt in
de Warrekamkeuken in Laren.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen wekelijks een compleet, zo
mogelijk biologisch maar in ieder geval vers menu maken,
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samen opeten aan een mooi gedekte tafel en daarna gezellig
kletsend de afwas doen.
Op donderdag is er ook biologische markt aan de voet van
de kerk waar we soms boodschappen doen.
Er wordt gekookt met seizoensgroenten.
Bij het bereiden van eten moet je vaak ook wachten…op het
rijzen van het deeg, het gaar worden van de spijzen, het
opstijven van de pudding enzovoort. Deze tijd wordt
besteed aan een mooi verhaal, passend bij de tijd van het
jaar, een kunstzinnige activiteit of aan heerlijk buiten
spelen in de voormalige kloostertuin.
Wekelijks op donderdagmiddag van 16.00 – 18.00 uur
30 september tot 21 oktober (4x)
28 oktober tot 18 november (4x)
25 november tot 16 december (4x)
De groep bestaat iedere keer uit maximaal 6 kinderen.
Kosten E 60,- voor 4 lessen. Vriendjes mee ? Dat kan. Zij
betalen E 10,- per keer.
Aanmelden via bfi@online.nl of telefonisch 06-27027717
bij
Door van den Borst van de Praktijk voor Voedingsvragen
www.praktijkvoorvoedingsvragen.nl (inschrijving gaat op
volgorde van binnenkomst)
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2010
Maandag 27 september
Dinsdag 28 september

Activiteit

Opmerking

Hele school om 13:15 uit
15 min. gesprekken

Woensdag 29 september

Michaëlfeest

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
Dinsdag 7 december

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

Kleuterklassen
Grondsteenlegging
Toetsweek
Informatiemiddag
Schoolfotograaf
Ouderavond klas 4
Kinderboekenweekfeest
Toetsweek
Ouderavond OCR

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

Knutselavond klas 3
Schoolreisje oudste
kleuters die naar voorjaars
1e klas gaan
Geen school
Herfstvakantie

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, in het bijzonder zijn
de klassenouders uitgenodigd
20:00 uur
alle andere kleuters vrij
Schoolreisje oudste kleuters vervalt: nader bericht volgt
studiedag team
25/10 - 29/10

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
Informatiemiddag
Ouderavond kleuterklassen

gewone schooltijden

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

14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
Juffies Marit en Irma 20:00 uur, over de kinderen die naar

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Vrijdag 10 december

Kleuterkerstspel

Maandag 13 december
Dinsdag 14 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17 december

3e Advent
Ouderavond kleuterklas
Kerstviering klas 1 - 6
Kerstspel onderbouw
Kerstviering kleuters
Kerstvakantie

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

de voorjaars 1e klas gaan
kleuters om 12:00 uur uit
Vervalt: nieuwe datum volgt
Juffie Edith
gewone schooltijden
10:00 en 13:00 uur
kleuters om 12:00 uur uit
18/12 – 2/1

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

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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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

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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