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Mededelingen van het bestuur

Uitspraken in de kleuterklas:

Nieuwbouw.

We zitten in de kring om een grote mand met druiven die
we straks gaan wassen en er druivensap van persen, er
wandelen wat oorkruipertjes uit de mand die we allemaal
zorgvuldig buiten het raam zetten.
Een van de kleuters wijst enthousiast en roept: "daar loopt
nog een orka! "
Als het sap geperst is en we heerlijk zitten te drinken kijkt
een van de kleuters peinzend in zijn bekertje en vraagt
bezorgd: "zijn alle krekeltjes er nu uit Juffie? "

Update voor de werkzaamheden de komende 6 weken:
- Restant staalwerk;
- Kanaalplaten dak, incl 10e lokaal
- Staaldak
- Stelwerk kozijnen
- Aanvang metselwerk
- Opbouw steiger
Groet,
Boris

Mededelingen vanuit de schoolleiding
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Gedichten verbeeld.
De afgelopen taalperiode heeft klas 6 zich onder andere
bezig gehouden met gedichten. Hierbij lag de nadruk op het
lezen en bespreken van bestaande gedichten van allerlei
schrijvers. Ook bracht ieder kind een eigen gedicht mee
naar school wat hij of zij mooi of leuk vond. Hierbij werd
een verbeelding van het gedicht gemaakt naar aanleiding
van het thema van de kinderboekenweek van dit jaar “de
grote tekententoonstelling” over het verbeelden van
verhalen en gedichten).
Het werd daarmee niet zozeer een illustratie van een
gedicht maar een kunstzinnige verwerking van wat het
gedicht bij de 6e klasser opriep. Dat is in sommige gevallen
heel concreet uitgepakt en min of meer letterlijk een
vertaling van het gedicht in kunst en in andere gevallen
meer een sfeerschets. Er is met allerlei materialen
gewerkt, papier, potlood, verf, bijenwas, klei…. Het is ten
toon gesteld in het trappenhuis van de MdR en de
boetseerwerken achter de gangramen van klas 6. De
gedichten zijn er bij gehangen zodat je een indruk kunt
krijgen hoe eea tot stand is gekomen. Deze tentoonstelling
is tot vrijdag 5 november te bewonderen: Komt dat zien!
Klas 6 en hun juffen.

We zijn aan het hazelnoten kraken en peuzelen ze lekker op
aan tafel met z'n allen.
Een van de kleuters zegt: "wat lief van de hazen dat ze de
noten brengen he? "
Ik geniet! Marit.

Sint Maarten 2010 (kleuters)
Te midden van de rijke kleurenpracht van deze herfst komt
ons het feest van Sint Maarten tegemoet als eerste
voorbereiding op het grote lichtfeest Kerstmis. Ieder kind
ontsteekt in zijn uitgeholde pompoen een klein lichtje en
draagt het voorzichtig door de koude en donkerte heen. De
lantaarntjes zijn versierd met zon, maan en sterren die ook
in de liedjes bezongen worden en dit is niet toevallig. Het
gaat hier om de hemelkrachten die via de menselijke ziel op
aarde werkzaam willen worden. De legende van de heilige
Martinus, die in het Jaar 316 in Hongarije geboren werd,
vertelt ons het volgende:

Als vijftien jarige Romeinse soldaat ontmoette hij op een
koude avond een arme naakte bedelaar, die zijn hand
uitstrekte voor een aalmoes. Martinus hield zijn paard in,
hij had geen geld bij zich maar de ellende van de
verkleumde bedelaar trof hem diep. Hij trok zijn zwaard en
deelde zijn warme ruime mantel in tweeën en gaf de ene
helft aan de bedelaar. Zo schonk Martinus iets wezenlijk
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van zichzelf. In de nacht daarop verscheen de Christus hem
in een droomgezicht, bekleed met het afgesneden stuk van
zijn mantel en sprak: "Wat jij aan de bedelaar gedaan hebt
heb je aan Christus gedaan". Na deze droom laat Martinus
zich dopen. Wij ontsteken ons lichtje nu als symbool van
het innerlijk licht dat bij Martinus ging branden toen hij de
bedelaar ontmoette.
Op donderdag 11 november vieren wij het Sint
Maartensfeest. ‘s Ochtends van 12.00u .. tot 13.15u holt
één ouder van elk kind samen een pompoen uit in de klas
zodat de kinderen de lantaarn zien ontstaan (graag geen
kleinere broertjes of zusjes erbij). Het versieren kan thuis
afgemaakt worden.
Willen jullie hiervoor meebrengen:
• een kleine pompoen
• een boterbollepelte je of oude lepel
• een appelboor
• een scherp mesje
• als je het hebt: linoliumgutsjes voor het versieren

‘s Avonds om 17.00u. worden de kinderen weer in de klas
verwacht. Overweeg voor jezelf of je de jongere
broertjes/zusjes meeneemt i.v.m. de volle klassen en hete
soep en choco-lademelk. De kinderen houden dan hun jassen
aan en komen met de versierde pompoen in de hand in de
kring zitten. De pompoen wordt dan pas door de juffie
aangestoken. In de kring komen alleen de kinderen te
zitten, de ouders staan om de kring heen.

Net zoals vorig jaar mag één ouder per kind meelopen met
de tocht. Aan de ouder die niet meeloopt zal gevraagd
worden om buiten op het plein een haag te maken. Even
later komen wij zingend (zingen jullie wel mee! Vanaf
donderdag 4 november om 13.10 uur zijn jullie elke dag
welkom om samen met de kinderen de liedjes te oefenen en
te zingen) door de haag lopen en begint onze tocht. Tijdens
onze rondgang kunnen de achterblijvers binnen in de klas
iets warms drinken.
Als wij terugkomen gaan de kinderen weer in de kring
zitten. Zouden jullie willen helpen met het overnemen van
de pompoenen en de jassen. Dan eten wij ‘pannestaart' en
drinken warme chocolademelk. Wij sluiten samen met de
ouders en kinderen ± 18.30uur af met een verhaal.
Zouden jullie de kinderen een makkelijk opengaand tasje om
hun hals mee kunnen geven? Een (soort) washandje met een
koordje eraan. Geen rugzakken of buiktasjes (de kinderen
hebben hun handen vol aan hun pompoenlantaarn) en zouden
jullie niet willen (foto) flitsen tijdens de feestelijkheden?

En voor diegene die met de tocht meeloopt niet praten,
maar zingen! Dank en tot slot:
Hoe maak je een Sint Maartenslampion?
• Je neemt een pompoen
• Snij de bovenkant in punten eraf. Belangrijk is dat
dit goed gaat zodat het kapje er weer op past.
• Hol de pompoen en zijn deksel uit.
Zorg dat de randen niet al te dun worden. De wanden mogen
dun worden, maar geen gaten erin! de buitenkant van de
pompoen wordt versierd door stukjes schil eraf te halen in
de vorm van bijvoorbeeld zon, maan en sterren. Zorg dat je
niet door wand heensnijdt , maar alleen een dun laagje
weggooit, zodat het waxinelichtje er goed doorheen kan
schijnen. Maak in de deksel een paar luchtgaatjes met een
appelboor.
• Een waxinelichtje erin en de pompoenlantaarn is
klaar.
Ps: Zouden jullie nog op de intake lijst willen kijken die op
het prikbord van de klas hangt, want daar staan nog een
aantal belangrijke bezigheden voor het feest die we nog
graag ingevuld zien worden.
*Wij hopen dat het een fijn Sint Maartensfeest wordt *
de kleuterjuffies, Edith, Marit, en Irma

Van de overkant…
Het metselen is begonnen! Ook het dak voor het 10e lokaal
ligt klaar…

Het eerste metselwerk is gezet tot op een hoogte waarop
de metselaars nog geen steiger nodig hebben. Het ligt in de
planning om volgende week de steiger te plaatsen zodat de
metselaars de hoogte in kunnen en de kozijnen op de 1e
verdieping gezet kunnen worden.
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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
Eerst isoleren, de Isover platen (14 cm dik!!) zitten tegen
de binnenmuur aan. De buitenmuur is niets anders dan een
‘regenjas’ voor de school.

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

De Bremer stadsmuzikanten

Deze witte kozijnen moeten nog een kleurtje krijgen

Een poppenspel door Mennie van Nimwegen voor kinderen
vanaf drie en een halfjaar met ouder(s0.
Plaats : Veldweg 1 Bussum
Tijd
: woensdag 3 november om 14.00 uur
Entree : kinderen € 2,-; volwassenen vrijwillige bijdrage.

Dru Yoga in Bussum
Ik ben Irene Bijker en ik geef sinds een jaar of vijf op de
dinsdagavond Dru yogalessen in Bussum. Dru yoga is een
zachte, vriendelijke vorm van yoga, waarbij het ervaren
centraal staat. Sinds kort geef ik ook yogalessen op
vrijdagavond.
Zo’n yogales aan het eind van de week is een prettige
manier om de stress van die week los te laten en heerlijk
ontspannen het weekend in te gaan. Zin om het ook eens te
ervaren? Kom dan langs voor een gratis proefles.
Dit is een proefkleurtje om te kijken of die overeenkomt
met de kozijnen die al een kleurtje hebben.
Tot na de vakantie!
Eddy de Boer

Voor meer informatie: Irene Bijker,
www.yogalicht.nl, 035 6931390

Piano aangeboden
Aangeboden: Winkelman piano. Niet te groot, lichte kleur.
Ideaal om op te leren spelen.
Prijs is €650,Rico en Niels(klas 5) 035 6918860/06 46428262
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
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
Februari 2011
Dinsdag 1 februari
Zaterdag 5 februari
Dinsdag 8 februari

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

Activiteit

Opmerking

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

Ouderavond klas 1
Open Dag
Voorlichtingsavond

20:00 uur
10:00 tot 13:00 uur
20:00 uur, voor kleuterouders

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
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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
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei
Juni 2011
Donderdag 2 juni

leerrijpheid
Voorbereiding jaarfeest
Carnaval
Ouderavond OCR
Tussenrapport
Toneelstuk klas 2
Geen school
Voorjaarsvakantie

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

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

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
Toetsweek
Algemene ouderavond

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

Geen school

Hemelvaart

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
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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

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

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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