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Mededelingen van het bestuur

Nieuw: coördinator ouderbetrokkenheid
Vervolgstappen na de algemene ouderavond van
16 september j.l.
Naar aanleiding van deze geslaagde bijeenkomst heeft het
bestuur Matthijs Siers bereid gevonden om de nieuwe rol
van coördinator ouderbetrokkenheid op zich te nemen.
Er zijn veel ouderactiviteiten en contactmomenten:
variërend van halen- en brengen, ouderavonden en
jaarfeesten, tot klassenouderschap en functies in OCR, MR
en bestuur. Ook schoonmaken, financiële bijdragen en het
ter beschikking stellen van expertise behoren hiertoe.
Hoewel de betrokkenheid van ouders groot is, blijkt er ook
behoefte om sommige activiteiten inhoudelijk te herzien
en/of beter te organiseren. Een belangrijk doel daarvan is
om het positieve gemeenschapsgevoel te versterken. Er zijn
daarvoor op de ouderavond tips en ideeën uitgewisseld.
Om tot concrete verbeteringen te komen zijn veel ouders
nodig. Zowel voor de organisatie als uitvoering van
projecten is het belangrijk, dat ouders zich ter
beschikking stellen als taakeigenaren. Dit betekent niet dat
je alles alleen doet, maar dat je verantwoordelijkheid
neemt. Hierdoor kun je zorgen, dat wensen ook in vervulling
gaan. Het is nu de rol van Matthijs Siers om een en ander in
goede banen te leiden. Hij zal het aanspreekpunt zijn voor
ouders en het bestuur.
Er is inmiddels een lijst met onderwerpen waarvoor ook
deels al taakeigenaren zijn gevonden. Deze lijst is
binnenkort beschikbaar en wordt beheerd door Matthijs.
Mocht je meer onderwerpen weten en een bijdrage willen
leveren dan kun je mailen naar cob@vrijeschoolmichael.nl .
Ook andere bijdragen, vragen of ideeën zijn van harte
welkom. Dank alvast voor je inbreng.

nu nog grote invloed kunnen hebben op het werk. Wanneer
het pand dicht is (dak, ramen, etc.) hebben
weersomstandigheden nog maar weinig invloed op het
bouwproces.
Afwerkstaat: Enkele maanden geleden zijn er nog veel
veranderingen in het bestek doorgevoerd. Zo worden de
meeste raamkozijnen aan de binnen- en buitenzijde gelakt
hout, i.p.v. wit geschilderd. Ook zijn de draagbalken in de
grote zaal van hout gemaakt i.p.v. het eerder geplande
staal. Deze en nog veel andere details zullen naar de mening
van het bouwteam ervoor zorgen, dat de uitstraling van het
gebouw goed aansluit op de identiteit van de school.
Groet,
Boris

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Maandafsluiting
Het lerarenteam heeft teruggeblikt op de maandopeningen
van vorig schooljaar. De ervaring van de leraren is dat een
gezamenlijke opening aan het begin van de dag voor veel
kinderen moeilijk is. Dat komt vooral doordat er geen
gelegenheid is om in de eigen klas aan te komen en een
goede start te maken. In de plaats van een maandopening
willen graag kijken hoe het gaat met een maandafsluiting, in
de vorm van presentaties uit de klassen. Het accent komt
dan meer te liggen op wat iedere klas gedaan heeft in de
afgelopen tijd.
Voor de herfstvakantie zal er een eerste maandafsluiting
plaatsvinden en wel op donderdag 21 oktober van 13.4514.30 voor de klassen 2 t/m 6.
U bent van harte welkom om dit mee te maken. De
maandafsluiting vindt plaats in de gymzaal van het gebouw
Michiel de Ruijter.
Op vrijdag 22 oktober is er een studiedag en zijn alle
kinderen vrij.

Rodim

Nieuwbouw.

Ik wens u een prettige vakantie,
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

Planning: De aannemer heeft de definitieve planning
afgegeven. De oplevering staat nu voor medio maart. Omdat
het gebouw nog niet dicht is, blijft er een risico op
vertraging, omdat lange tijd slechte weersomstandigheden
Michiel de Ruyterlaan 24A
Schoolbel:
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Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Gevonden voorwerpen
Lieve Ouders,
Kijk nog even of er iets bij de gevonden voorwerpen ligt,
want alles gaat naar het Rode Kruis.
Voor iedere vakantie breng ik de gevonden voorwerpen weg.
En is er misschien iemand die wil helpen om het hout van
het gesloopte hekje weg te gooien. Of als iemand het
hebben wil ook graag. Het ligt nu bij de brandtrap.

Lokaal aan de Aaltje Noordewierlaan met de gevelstenen

Groetje Nelly

Van de overkant…
Kozijnen en wat dakwerk. Weer kranen deze week:

12/10 was er ook alweer een kraan. De al ingehesen
dakplaten zijn er deels weer afgehaald. Ik denk om te
verkleinen, zodat ook de platen voor het 10e lokaal kunnen
rusten op de tussenmuur. We zullen zien.
De grote kozijnen stonden al even klaar. 14/10 is een groot
deel er in gehangen met een kraan: kleuterklassen

Grote zaal pui

Eddy de Boer

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.
Zie volgende pagina voor de prikbord artikelen
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Verdiepingsagenda

Praktijk voor Psychosynthese

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
Geen items op dit
moment

Beschrijving

kosten

Wednesday zoekt zang(st)ers
Beste ouders, juffies en meesters,
Zing je graag? Het a capella koor Wednesday waar ikzelf
ook deel van uitmaak is dringend op zoek naar twee
sopranen en ook mannenstemmen, tenor of bas. Het koor
Wednesday is opgericht door ouders van de Vrije School
Michaël en repeteert iedere woensdagavond op school van
20.00 - 22.00 uur in de BSO. Wij zingen jazz, seventies,
pop, renaissance, close harmony en klassiek met een
knipoog.
Op het moment zijn wij net gestart met het instuderen van
verschillende soorten kerstliederen, zoals Gabriels
Massage, Down in yon forest, Mary had a baby, Chantons, je
vous en prie, Es ist ein Ros'entsprungen enz. Met kerst
zullen we die op verschillende plaatsen ook zeker ten
gehore gaan brengen.
Lijkt het je leuk om mee te zingen of wil je eens bij ons
komen kijken? Kom dan a.s. woensdag gewoon eens langs. Je
bent van harte welkom!
Hartelijke groeten,
mede namens de andere zeven koorleden
Freya Martin (moeder van Kasper en Oskar Heetveld klas
juf Edith)
freyam@xs4all.nl

Konijntje zoek
Heeft iemand een lief, schattig klein konijntje liggend in
een bedje van groene wol vorige week gevonden op het
schoolplein ? Het konijntje van ongeveer 10 cm lang is zo
schattig dat iedereen het mee naar huis zou willen nemen
en voor altijd zou willen houden...Maar Rhiannon mist hem
erg en hoopt dat het weer bij haar terug komt.
Bel met Anne Maaike Tel.nr. 035-6944375

Mary de Munck Mortier
• Individuele beleiding/therapie voor volwassenen en
kinderen
• Ouderbegeleiding bij opvoedingsvraagstukken
• Cursussen voor volwassenen en kinderen.
Sinds 2003 begeleid ik in mijn praktijk volwassenen en
kinderen met diverse ontwikkelingsvraagstukken en
problemen. Ook kunnen ouders terecht met
opvoedingsvraagstukken zonder dat het kind begeleid
wordt.
Elke begeleiding is maatwerk, want geen mens en geen
situatie is het zelfde. Informatie over begeleiding en
therapie kunt u op de website vinden:
www.marydemunckmortier.nl
Of telefonisch: 06 22247699 / 035 6943397.
Naast begeleiding en therapie geef ik in de vakanties
cursussen voor kinderen en volwassenen. Deze cursussen
zijn ondergebracht in drie verschillende ateliers:
Het ontdekkersatelier waarin kinderen ontdekken wat voor
hen belangrijk is en dit op een creatieve manier vormgeven
en laten zien.
Het schrijvers- en illustratieatelier waar kinderen hun
eigen verhalen kunnen schrijven en illustreren.
Het spel en naaiatelier waar cursussen gegeven worden die
allen gaan over verhaal, spel en het vormgegeven met stof.
In de herfstvakantie staan de volgende cursussen gepland:
Maandag 25 oktober ’10: Ik ben ik.
Een cursus waarin kinderen aan de hand van een verhaal
over dieren en hun eigenschappen opzoek gaan wat bij hen
past en kunnen ontdekken dat niet iedereen de zelfde
eigenschappen kunnen hebben.
Donderdag 28 oktober ’10: Een eenvoudig popje maken.
Een cursus voor meisjes en jongens die een eigen popje
willen maken. We maken een eenvoudig basispopje en kleden
dat aan met kleren naar eigen keuze.
Beperkt aantal plaatsen!
Vrijdag 29 oktober’10: Een eigen boek maken.
Elk kind bedenkt en schrijft een eigen verhaal en maakt
daar een boek van met tekst en illustraties van eigen hand.
Maar ook de kinderen die nog niet (goed) kunnen schrijven
kunnen mee doen, want een prentenboek vertelt ook een
verhaal!
Meer informatie over begeleiding voor volwassenen en
kinderen en de tijden en kosten van de cursussen is te
vinden op:
www.marydemunckmortier.nl
of telefonisch op: 06 22247699 / 035 6943397
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Oktober 2010
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
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

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

Activiteit

Opmerking

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

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

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

20:00 uur
24/1 – 28/1
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
Pagina 4 van 6

Februari 2011
Dinsdag 1 februari
Zaterdag 5 februari
Dinsdag 8 februari
Maandag 14 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

Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei

Woensdag 25 mei
Donderdag 25 mei

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

20:00 uur
10:00 tot 13:00 uur
20:00 uur, voor kleuterouders
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
20:00 uur, ouders van alle klassen welkom, in het bijzonder zijn
de klassenouders uitgenodigd
ochtend
studiedag team
21/2 – 25/2

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
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

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
praktijk
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
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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

Toetsweek
Algemene ouderavond

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

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 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

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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