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Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Kort verslag van de studiedag van 22 oktober
Het lerarenteam heeft zich in deze studiedag ’s ochtends
beziggehouden met het thema reflectie, evaluatie,
feedback met en door kinderen. Het gaat hier om de vraag
hoe kinderen kunnen groeien in het zelf bijhouden van de
vorderingen. Dit versterkt de binding met het werk.
Kinderen kunnen zelf bijhouden hoe de vorderingen zijn en
kunnen ook in onderlinge samenwerking naar elkaars werk
kijken. We hebben het geven van feedback op het werk van
de kinderen daadwerkelijk geoefend. De kunst is daarbij om
uit te gaan van de waarneming, van de feiten en vervolgens
het gevoel daarover te laten spreken.
’s Middags hebben we enkele van de spelen gedaan die
afkomstig zijn uit het Regenboogpakket, dit is ontwikkeld
door de Begeleidingsdienst voor vrijescholen met als doel
de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen. Ook
hebben we ervaringen uitgewisseld met een gericht aanpak
om te komen tot een gedragsverandering van leerlingen in
de klas.
Het was in zijn geheel een actieve en inspirerende
studiedag.

Toelichting op de veranderde
toetsingsystematiek
Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd over de
veranderingen in de momenten van toetsing en de
gesprekken daarover. Enkelen onder u hebben een
inhoudelijke toelichting daarover gemist. Ik zal in dit
stukje deze achtergrond aanvullen.
Dit schooljaar zijn we geheel overgestapt op de cito
onderzoeken, daarvoor werd een deel daarvan al gebruikt.
De cito onderzoeken sluiten aan op wat in deze tijd nodig is,
het is actueel materiaal dat goed bruikbaar is in de
vrijeschool. Het meet de vooruitgang en maakt deze ook
inzichtelijk aan de leerling zelf. Cito werkt niet met de DLE
(didactische leeftijdsequivalent), een principe waarbij de
achterstand benadrukt wordt door het werken met een
norm per leerjaar uitgedrukt in het aantal
onderwijsmaanden. Ook inhoudelijk gezien sluit het cito

materiaal beter aan, het gaat om het inzicht en niet om het
in de vingers krijgen van trucjes.
Ik heb enige tijd geleden meegewerkt aan het ontwikkelen
van toetsen voor de vrijeschool. We zijn daar mee
opgehouden omdat bleek dat wat we ontwikkelden erg dicht
bij het cito materiaal stond.
Een ander essentieel gezichtspunt is dat cito een
uitstekende analyse mogelijkheid biedt. De uitkomsten
kunnen dus goed gebruikt worden om actie op te
ondernemen. Cito biedt ook materiaal en geeft
mogelijkheden om het inzicht te ondersteunen.
Cito werkt met toetsmomenten die in januari en in juni
vallen. Dat heeft te maken met rijpheid en met de mate
waarin de leerstof zich eigen gemaakt is. Een van de
toetsen die hiervoor gebruikt werd omvat bij iedere
afname dezelfde vraagstukjes. Hier speelt de ontwikkeling
een heel andere rol.
Dat we de toetsweken in deze maanden geplaatst hebben,
wil niet zeggen dat er in het 1e deel van het schooljaar niet
getoetst wordt.
Leraren kijken in de perioden ook naar de resultaten, een
proefwerkje aan het eind van de periode b.v. Eigenlijk
wordt er dagelijks gekeken naar hoe de leerlingen de stof
verwerkt hebben. Leraren kijken werk na, bespreken dit,
geven in de hogere klassen huiswerk, werken met
weektaken etc.
De cito onderzoeken vormen nadrukkelijk een aanvulling op
het eigen beeld. De cito onderzoeken vormen niet de
hoofdmoot, kunnen een bevestiging vormen van het eigen
beeld. Hierdoor kunnen hiaten opgespoord worden die
anders misschien later ontdekt worden. De cito
onderzoeken vormen eigenlijk een diagnostisch middel. Dat
is de reden waarom ik zelf meestal spreek van cito
onderzoeken in plaats van cito toetsen.
Ik hoop u wat meer duidelijk te hebben gegeven, mocht er
iets niet duidelijk zijn, hoor ik dat graag.
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

Michiel de Ruyterlaan 24A
Schoolbel:
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E-mail schoolbel: schoolbel@vrijeschoolmichael.nl
Telefoon: 035 693 19 67
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Website: www.vrijeschoolmichael.nl
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Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Sint Maarten
Het feest van Sint Maarten, het licht in jezelf waarmee je
de ander kunt zien en ontmoeten. Sint Maarten is het
eerste feest dat in het teken staat van het licht. Het is ook
een feest van elkaar zien en met elkaar delen. De natuur
toont zich op zijn aller-ruwst, de mens trekt naar binnen in
de warme omhulling van het huis en ontsteekt er het vuur
en de lichten. Ook in jezelf moet je je lichtje ( je
levenskracht en je liefdeskracht) brandend houden.
In veel Sint Maartens liedjes worden zon en maan en
sterren bezongen. De lichten van de hemel, waar we graag
in donkere tijden verbinding mee zoeken . Waarom gaf
Maarten niet zijn hele mantel? Wat is dat voor een gift,
een halve mantel? Een mantel was een rijk bezit, waar je
een half leven mee deed. Kleding werd eindeloos versteld en
als je nagaat dat de soldaten hun hele uitrusting inclusief
paard zelf van hun soldij moesten betalen, geen vetpot, dan
kun je wel nagaan dat die mantel een zeer kostbaar bezit
was, die ook nog eens als deken diende. Maar er schuilt nog
een diepere betekenis in het schenken van de halve mantel.
Dit feest gaat over delen. Maarten was een verstandig man,
hij deelde de mantel, hij hield ook nog wat voor zichzelf.
Als bedelaar krijg je een halve mantel, die van buitenaf
naar je toe kan komen, de andere helft zul je zelf door
eigen innerlijke activiteit moeten laten ontstaan. Roofbouw
op jezelf plegen door je helemaal weg te schenken maakt je
uiteindelijk tot een bedelaar. De omhulling die wij iemand
schenken moet niet verstikkend zijn, maar de ander in zijn
waarde laten en hem/haar innerlijke kracht geven om door
te gaan en uiteindelijk zelf weer het heft in handen te
nemen
De ontwikkeling van het feest: Eerst was het een feest
voor iedereen, waarbij men in processie liep, later werd het
een kinderfeest. De boeren maakten het land klaar voor de
winter, de rijke oogst lag in de schuren. De kinderen togen
met "bedelzakjes" langs de deuren en kregen dan noten,
vruchten en fruit mee. Aan de schuurdeur hing een lampje
om de gever te kunnen vinden. Een mooi beeld dat al deze
beelden en achtergronden verbindt; de laatste oogst uit de
diepte van de aarde met hard werken tot lantarentje te
maken en daarmee door weer en wind, in het donker te
lopen.

We verzamelen met alle kinderen van de hele school (dus
ook van klas 4 en 5) op de Michiel de Ruijter om 17:00 uur.
Klassen 1 tot en met 3 lopen hun optocht over de heide
langs de hutten van de 6e klas.
Klassen 4 en 5 gaan naar de Essen.
De lampionnen worden in de klas gemaakt. Ouders zullen van
hun klassenleraar horen wanneer de kinderen een knol of
pompoen moeten meebrengen. De knollen en pompoenen
zullen van te voren thuis iets uitgehold moeten worden.
Klassen 4 en 5 komen helpen met hollen en versieren in de
klassen 1 en 2. De kinderen moeten daartoe wel gutsjes,
scherpe lepels, appelboren en aardappelschilmesjes hebben.
Gutsen zijn volgens mij te koop in het winkeltje.
Als de kinderen naar de heide zijn is er een vuurkorf op het
plein en misschien zijn er wel ouders die een pannetje soep
mee willen brengen, zodat jullie met elkaar er een gezellig
uurtje van kunnen maken.
Het is heel leuk als jullie als ouders een mooie haag vormen
langs de lichtjes op het plein en gezellig meezingen met de
kinderen. Even oefenen dus!
Hou er rekening mee dat er na afloop van de optocht nog
een verhaal wordt verteld en chocolademelk wordt
gedronken.
juf Suze

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:

Namens het team een fijn Sint Maartenfeest gewenst,
Juf Eveline

Sint Maartensfeest voor de lagere school
Op donderdag 11 november vieren we weer het Sint
Maartensfeest.

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

Herfstmarkt verplaatst!
Dit jaar geen grote markt, maar een paar kramen met Sinten Kerstkadootjes in school.
Datum: Vrijdagmiddag 19 november van 13:15 uur tot 16:00
uur.
Vorig jaar waren er niet veel mensen die de weg naar de
markt konden vinden. Was wel verwacht vanwege de andere
lokatie en dag. Echter het zou leuk zijn als velen dit jaar
gebruik maken van de gelegenheid die wij bieden.
Er zijn: boeken, sieraden, vilten spullen, allerlei kleine leuke
kadootjes en ...
Er zal een grote kraam met tweede hands spullen zijn. Zie
elders in deze schoolbel.
Kortom, een volle kleine markt!
Tot 19 november,
De marktcommissie (ines@boerrigter.eu)

Van de overkant…
Even geen foto’s deze week. Door de wintertijd is het aan
het eind van de middag niet licht genoeg meer om nog foto’s
te maken. Maandag overdag kan ik weer even fotografisch
kijken.
Eddy de Boer
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Hoe werkt het:

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.

17 november in De Bilt: lezing over Verborgen
wijsheden in Sinterklaasliedjes
De Vrije School in De Bilt organiseert op woensdag 17
november een lezing over de verborgen wijsheden in
Sinterklaasliedjes. Deze liedjes geven ons de unieke
gelegenheid om tot de geheimen rond 5 december door te
dringen. Er zijn Sinterklaasliedjes die vertellen over waar
Sint vandaan komt en hoe hij door de lucht of over het
water naar ons toe reist. De rol van de maneschijn en het
Boek waaruit hij leest worden bezongen. En dan is er nog
die wonderbaarlijke zak van Sinterklaas waar als uit een
’hoorn des overvloeds’ voor iedereen genoeg uit komt.
Spreker Jonas van der Sloot - onder andere schrijver van
boeken over jaarfeesten - licht deze avond een tipje van de
Sint Nicolaassluier op. We gaan natuurlijk ook zelf zingen
en worden daarbij op piano begeleid.
* woensdag 17 november 2010 * 20.00 – 22.00 uur * Rudolf
Steinerschool, Weltevreden 6, De Bilt * kosten: vrijwillige
bijdrage* meer informatie: Threse van Deijnen (030) 271
96 41 of threse@tiscali.nl

U vraagt een deelnemerslijst en – nummer aan bij Sanna via:
035-888 57 88 of info@sanna.tv
Op deze lijst kunt u alle door u aan te leveren artikelen
noteren en nummeren. Hoe dit gaat, ontvangt u in een
beschrijving bij de lijst en wordt door Sanna eventueel aan
u uitgelegd. Per artikel bepaalt u zelf uw vraagprijs en of u
de opbrengst geheel aan de school wilt schenken of wilt
delen. Voor dit laatste geldt de volgende verdeelsleutel:
Verkoopprijs ónder de 10 €? De school ontvang 25% van uw
opbrengst. Verkoopprijs vanaf 10 €? De school ontvangt
50% van uw opbrengst.
U brengt de spullen op vrijdag om 13.15 uur direct naar de
kraam in een nader te bepalen lokaal op de eerste
verdieping, locatie de Ruijterlaan. Tijdens de herfstmarkt
worden uw spullen vervolgens te koop aangeboden. Wat niet
verkocht wordt, komt naar u terug of wordt –als u dit
aangeeft op het formulier- naar een goed doel gebracht. De
opbrengst en de overgebleven spullen worden door u
opgehaald na afloop van de markt om 16.30 uur bij de
kraam.

Waarom:

Hartelijke groet,
Werkgroep scholing De Bilt

Het is niet altijd gemakkelijk om tweedehands kleding en
speelgoed te vinden dat past bij de filosofie van de Vrije
School. Daarnaast is het voor verkopende partijen ook niet
altijd makkelijk om in de gebruikelijke circuits kopers te
vinden die juist die achtergrondgedachte van jouw
spulletjes op waarde weten te schatten. Met deze opzet
willen we deze groep mensen bij elkaar brengen. Met het
oog op de feestdagen is dit natuurlijk nog meer welkom dan
op andere momenten in het jaar. Met deze opzet
ondersteunen wij niet alleen elkaar in onze wens om vanuit
deze filosofie te kunnen opvoeden, maar ook onze school én
ons milieu.

Tweedehands op de herfstmarkt: “2e natuur”

Meer weten?

Op vrijdag 19 november vindt van 13.15 uur tot 16 uur de
herfstmarkt plaats. Tijdens deze sfeervolle markt zal er
ook een kraam zijn waar tweedehands kleding en speelgoed
van natuurlijke materialen verkocht kunnen worden. De
opbrengst hiervan gaat geheel of gedeeltelijk, dat is aan u,
naar nieuwe meubels voor het nieuwe schoolgebouw.

Voor vragen, meer info, aanmeldingen of opmerkingen kun je
contact opnemen met Sanna:

Wat is het:
De tweedehands kraam verkoopt uitsluitend kleding dat
voor minimaal 75% bestaat uit natuurlijke materialen
(uitgez. Jassen, regen- en/of skikleding en b.v.
regenlaarzen) en speelgoed dat past binnen de Vrije School
pedagogiek. De items worden binnengebracht door u
(ouders, kinderen, familieleden en belangstellenden van
Vrije School Michaël). U bepaalt zélf de verkoopprijs. De
opbrengst wordt gedeeld door u zelf en de school. Een hele
leuke manier om de school te steunen én uw huis op te
ruimen!

035-888 57 88 / info@sanna.tv
We hopen dat dit nieuwe initiatief een welkome aanwinst
zal zijn op onze jaarlijkse herfstmarkt en kijken uit naar
jullie reacties en aanmeldingen.
Sanna van Tets, mama van Yonne (klas3) en Quinten Hofman
(klas juf Irma) en
Freya Martin, mama van Kasper en Oskar Heetveld (klas juf
Edith)
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2010
Maandag 8 november
Dinsdag 9 november
Woensdag 10 november
Donderdag 11 november
Dinsdag 16 november

Vrijdag 19 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
Maandag 14 februari

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

Activiteit

Opmerking

Werkavond Sint
Kennismakingsavond
Voorjaars 1e klas
Ouderavond klas 5/6
Alle klassen 13:15 uit
Sint Maarten feest
Algemene ouderavond
Voorbereiding jaarfeest
Advent en Kerst
Herfstmarktje
10 min. Gesprekken
10 min. Gesprekken
1e Advent

Peuterhof Windekind 20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur, over het voortgezet onderwijs
vanaf 17:00 uur
20:00 uur, o.a. over de begroting voor 2011
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
13:15 – 16:00 uur MdR
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs

Sint Nicolaasfeest
2e Advent
Informatiemiddag
Ouderavond kleuterklassen
3e Advent
Ouderavond kleuterklas
Kerstviering klas 1 – 6
Kerstspel onderbouw
Kerstviering kleuters
Kerstvakantie
Geen school
Informatiemiddag
Ouderavond Klas 2
Ouderavond Klas 3
Toetsweek
Ouderavond klas 5
Ouderavond Klas 6
Ouderavond
Voorjaarsklas 1
Ouderavond Klas 4
Toetsweek
Informatiemiddag
Ouderavond klas 1
Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Voorbereiding jaarfeest
Carnaval

gewone schooltijden
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
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
24/1 – 28/1
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
10:00 tot 13:00 uur
20:00 uur, voor kleuterouders
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Dinsdag 15 februari

Ouderavond OCR

Donderdag 17 februari

Tussenrapport
Toneelstuk klas 2
Geen school
Voorjaarsvakantie

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
Vrijdag 3 juni
Maandag 6 juni

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
Toetsweek
Algemene ouderavond
Geen school
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag

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

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
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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

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

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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