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Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week.

Mededelingen vanuit de schoolleiding
Geen mededelingen deze week.

Mededelingen vanuit de school

Barbara Wilkes

Van de overkant…
Weer actie deze week… Dak, trappen, voorbereiding
grondsteenlegging. Het wordt wel donker nu ’s morgens en
’s avonds. Minder foto’s… Als er nog vrijwilligers zijn die zo
nu en dan een fotootje kunnen mailen?

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

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

De ‘kleine’ vleugel, nu nog zonder 10e lokaal, wel met trap en
betonnen dak.

Alvast mijn dank.
Groet,
Nynke

Woensdagmiddag Kinderboekenweekfeest in
Breeduit
Het Elcker Theater en de scholen van Breeduit organiseren
op woensdagmiddag 6 oktober tussen 14:00 en 16:00 uur
een feest in Breeduit ter ere van de Kinderboekenweek.
Iedereen is welkom, dus ook kinderen en ouders van onze
school. De toegang tot het feest is gratis. Spelers van het
Elcker Theater lezen prentenboeken voor, er kan worden
geknutseld, getekend en verkleed, er zijn spelletjes te doen
en er is een voorstelling ‘Otjes vader’ in het theater om
14:30 uur. Een kaartje voor deze voorstelling kost € 2,- Op
deze webpagina kun je een stukje van de voorstelling

Goed is de uitkragende trap te zien. Hij begint onder ‘in’
het gebouw en eindigt boven ‘buiten’ het gebouw.
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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
De grote zaal vanaf de brug. Nog zonder dak vrij zicht op
de omgeving….

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

Als je je dan rechts omdraait zie je de ‘grote’ vleugel.
Eddy de Boer

Woensdag 6 oktober – 20 uur
INSPIRATIE LEZING JOB DE RAADT
Spiritualiteit in het dagelijkse kinderleven
Met kerst en asen 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.
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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

Meditatiegroep voor kinderen
Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur is er een
meditatiegroep voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Niet
een uur lang stilzitten, maar lekker thuiskomen bij
jezelf met behulp van visualisatie- en
ademhalingsoefeningen, mandala´s kleuren, zachte
muziek en een kopje thee.

Schildercursus
Wie zin heeft om te schilderen kan 7 donderdagmiddagen
meedoen. We luisteren naar een sprookje van Grimm, en
beleven de kleuren die we nu ook buiten ervaren.
Plaats:
Tijd:
Data:

Veldweg 1 Bussum
Donderdagmiddag van 14 tot 16 uur
7 oktober tot 25 november

Aanmelden: Conny Riezebos Tel: 035-6832165

Bela-rada dansgroep
Houd je van muziek en beweeg je graag?
Dan kun je komen dansen op volksmuziek uit de hele wereld!
Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van waaiers, stokken,
kokosnoten, tamboerijntjes, etc.
Kom eens kijken bij een gratis les, je mag dan gelijk
meedoen.
De lessen worden gegeven door Nettie Tap die al meer dan
30 jaar de dansleiding in handen heeft.
We dansen in de ontmoetingsruimte van “Centraal Wonen”,
“ ’t Luye Gat”, Wandelmeent 61, Hilversumse Meent op
maandag van
16.00 tot 17.30 uur (jongens en meisjes van 3 tot 12 jaar).
Tieners en volwassenen (extra aandacht voor beginners)
dansen op dinsdagavond om 20.00 uur in de gymzaal van het
scholencomplex, Vuurvlindermeent (achter het
winkelcentrum), Hilversumse Meent. Het dansseizoen loopt
van september t/m half juni. Geen lessen in de
schoolvakanties.
Telefoon Nettie Tap:
06-13698435
e-mail: nettie.tap@gmail.com
Telefoon Ria Vonk:
035-6919446
Bekijk onze website: www.bela-rada.nl

Wil je het een keer proberen? Kom dan een gratis
proefles doen. Vind je het leuk, dan kost het daarna
7,50 euro per keer of 30 euro per maand. Wil je even
met je vader en moeder komen kijken? Zaterdag 2
oktober is er een open middag van 12.00 tot 16.00
uur, Huizerweg 16 te Bussum. Ouder dan 12? Er is ook
een groep voor 13 tot 17 jarigen op woensdag van
18.00 tot 19.00 uur.
Voor meer info, zie website: www.mandymunter.nl,
info@mandymunter.nl
of bel met Mandy, 06-27511824
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Oktober 2010
Vrijdag 1 oktober
Maandag 4 oktober

Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Maandag 11 oktober
Dinsdag 12 oktober

Dinsdag 19 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
Maandag 13 december
Dinsdag 14 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17 december
Maandag 20 december
Januari 2011

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

Activiteit

Opmerking

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
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
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

Voorbereiding jaarfeest
Sint Maarten en Sint
Nicolaas
Knutselavond klas 3
Geen school
Herfstvakantie

20:00 uur
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
Voorbereiding jaarfeest
Advent en Kerst
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
3e Advent
Ouderavond kleuterklas
Kerstviering klas 1 – 6
Kerstspel onderbouw
Kerstviering kleuters
Kerstvakantie

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
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
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
Juffie Edith
gewone schooltijden
10:00 en 13:00 uur
kleuters om 12:00 uur uit
18/12 – 2/1

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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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
Dinsdag 1 februari
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
Vrijdag 29 april
Mei 2011
Maandag 2 mei
Dinsdag 17 mei

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

Ouderavond klas 1
Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Ouderavond OCR
Voorbereiding jaarfeest
Carnaval
Tussenrapport
Toneelstuk klas 2
Geen school
Voorjaarsvakantie

20:00 uur
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
Voorbereiding jaarfeest
Palmpasen en Pasen

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
Toneelstukje klas 1
Meivakantie
Verkeersexamen Klas 5
Kennismakingsavond

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
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

ochtend
studiedag team
21/2 – 25/2

Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

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

2/5 t/m 13/5
praktijk
20:00 uur
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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
Maandag 11 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

Nieuwe eerste klas
Verkeersexamen Klas 5
Ouderavond Klas 3
Ouderavond Voorjaarsklas 1
Ouderavond klas 1
Avond4daagse
Avond4daagse
Voorbereiding jaarfeest
Pinksteren en Sint Jan
Avond4daagse
Avond4daagse
Toetsweek
Algemene ouderavond
Geen school
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag
Pinksterfeest
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 klas 1
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
20:00 uur

Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

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