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Mededelingen van het bestuur
FINANCIËN
Er zijn enkele financiële tegenvallers, vooral veroorzaakt
door de perikelen rond het vertrek van de vorige directeur,
die zowel invloed hebben op de resultaten van dit boekjaar
als op de begroting voor 2011. Daarnaast zijn er extra
wensen die niet uit de normale begroting betaald kunnen
worden. Op de algemene ouderavond van 16 november zullen
schoolleiding en bestuur dit toelichten en oplossingen
voorstellen.
OUDERBIJDRAGE
Het bestuur is voornemens om de systematiek van de
ouderbijdrage te wijzigen. Ook vraagt het bestuur extra
aandacht voor het feit, dat er ouders zijn die zonder
opgaaf van reden geen ouderbijdrage betalen. Hierover
ontvangen jullie vóór de algemene ouderavond een brief.
SAMENWERKING
Voor samenwerking tussen vrijescholen bestaan financiële,
kwaliteits- en onderwijsinhoudelijke drijfveren. Hoewel nut
en noodzaak al langere tijd vrijwel onomstreden zijn, stokte
processen die tot samenwerking moeten leiden regelmatig.
Het huidige bestuur heeft bovendien vanwege de interne
crisis vorig jaar september bewust gekozen voor uitstel.
Er zijn nu twee redenen om wel aan een
samenwerkingsproces deel te nemen. Ten eerste zijn we uit
de crisis waardoor we er voldoende aandacht aan kunnen
geven. Ten tweede ondersteunt de Vereniging van
Vrijescholen het proces nu met een externe projectleider.
Binnen een jaar moeten er concrete besluiten zijn genomen.
We streven naar een regiocluster, dat voorlopig bestaat uit
Almere, Amersfoort, Bussum, De Bilt, Driebergen, Utrecht
en Zeist. De samenwerking is gericht op verbetering van
het primaire proces en de faciliteiten ten behoeve van de
kinderen alsmede op een veilige en uitdagende
werkomgeving voor leraren. Dat betekent bijvoorbeeld
gemeenschappelijke inkoop, gedeelde ICT voorzieningen
en/of gemeenschappelijk personeels- financieel- en
kwaliteitsbeleid. Op termijn is ook onderwijsinhoudelijke
afstemming belangrijk.
Zowel de schoolleiders als de besturen voeren nu
gesprekken om diverse samenwerkingsvormen te
onderzoeken. Autonomie van de leerkrachten en de school

als pedagogische eenheid zijn daarbij belangrijke punten.
We zullen iedereen van de voortgang op de hoogte houden.
Vriendelijke groet,
Rodim van Es

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Algemene ouderavond over de begroting 2011
Op dinsdag 16 november kijken we naar de begroting en in
verband daarmee naar de plannen voor de komende tijd.
Zoals u elders in de schoolbel kunt lezen, hebben we te
maken met flinke besparingen die noodzakelijk zijn. Aan de
andere kant willen we u graag laten zien waar de school voor
staat en wat ons ideaal is. We komen graag in gesprek over
de plannen en de keuzen voor de komende tijd.
Ik hoop van harte dat velen van u aanwezig kunnen zijn om
een groot draagvlak te vormen en met elkaar rond de school
te staan.
Graag tot ziens op dinsdag de 16e,
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

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

Schoolfoto’s!!
De schoolfoto’s zijn er! En ze zijn goed gelukt.
U kunt ze betalen met een EENMALIGE MACHTIGING.
Het is voor de goede afwikkeling wel van belang dat u uw
EXACTE bank/girogegevens invult. Verder volgt u de
instructies op het zakje en levert de formulieren in het
zakje bij de eigen klassenleerkracht van uw kind weer in.
Niet bij broertje of zusje doen.
Ik hoop dat u meewerkt aan een goede afhandeling door
voor maandag 22 november e.e.a. in te leveren.
De klas van juf Edith komt nog apart aan de beurt op 15
november om 11:00 uur.
Ook kinderen die ziek of anderszins afwezig waren kunnen
dan op de foto op de Michiel de Ruyter locatie.
Jeanny van den Brand

Michiel de Ruyterlaan 24A
Schoolbel:
Postbus 344, 1400 AH Bussum
E-mail schoolbel: schoolbel@vrijeschoolmichael.nl
Telefoon: 035 693 19 67
Redactie: Eddy de Boer
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
Aanvragen digitale schoolbel in pdf formaat via
E-mail school: info@vrijeschoolmichael.nl
info@vrijeschoolmichael.nl o.v.v. naam, kind, klas
Kopij kunt u inleveren tot en met woensdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard
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Tenten

Van de overkant…

Lieve Ouders,
Foto’s van 08/11/2010
Sinds de zomervakantie staan er 2 tenten in het magazijn
wat dus van de Brandweer echt niet mag. Van wie zijn deze?
1 tent in een grijze tententas en 1 in een oranje tententas.
Haal ze svp op, anders moet ik ze echt weg gaan doen.
naar de kringloopwinkel.
groetjes Nelly

HIJ KOMT, HIJ KOMT! (van ‘t Winkeltje)
Langzaamaan worden de dagen korter en komt de tijd eraan
dat we ons richten op de komst van St. Nicolaas.
Het is een traditie binnen de school dat de ouders de
gelegenheid krijgen om daarvoor hun inkopen te doen op de
Herfstmarkt.
Ook 't Winkeltje van de school is dan altijd aanwezig met
alle bekende knutselmaterialen en kleine cadeautjes.
Helaas gaat het ons dit jaar niet lukken om op het geplande
tijdstip van de markt ook 't Winkeltje te openen.
Toch willen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid
geven om aan hun inkopen toe te komen en zullen wij onze
deuren extra openen.
Schrijf daarom deze data vast in uw agenda dan kunt u ons
niet missen:

Door de steigers heen zijn de lateien te zien die het
metselwerk gaan dragen. Dit is een lange en wordt aan de
bovenzijde aan het beton gebout. De deur ernaast heeft
een kleintje: die wordt gewoon ingemetseld.

Woensdag 24 november en 1 december is 't Winkeltje
X-tra geopend van 8.30 tot 10.00
Daarnaast zijn we natuurlijk ook op de dinsdag en
donderdag geopend.
Graag tot ziens!
Fleur en Alita

Het tiende lokaal. Alleen aan de grootte van de
betonblokken zie je nog dat die later is gemaakt.

Vacature Seizoener
Gezocht per direct:
Redacteur M/V
Voor de Bussum-redactie van de Seizoener, het tijdschrift
voor Vrije Scholen dat vier keer per jaar verschijnt.
Werkzaamheden in overleg. Denk hierbij aan schrijven van
artikelen, redigeren van kopij, eindredactionele
werkzaamheden, coördineren en plannen, beeldredactie.
Naast de gezellige redactievergaderingen zal de
tijdsbesteding twee dagen per kwartaal zijn.
Vragen of aanmelden?
Mail naar seizoener@vrijeschoolmichael.nl of
bel Andrea Hollebeek 06-50254743.

Zicht naar de ‘brug’ De steigers zijn met netten omspannen
om regen en ‘troep’ zoveel mogelijk tegen te houden.
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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.

Herfstmarkt zoekt plastic tassen
Het eerste metselwerk op de steiger was afgelopen
maandag 08/11 te zien bij de BSO. Hier geen hoge steiger
omdat het maar 1 verdieping metselen is.

Beste ouders,
Voor de herfstmarkt van 19 november a.s. zoeken wij zo
veel mogelijk plastic tassen. Op deze manier kunnen jullie
lekker shoppen, zonder dat mogelijke nieuwsgierige oogjes
bekijken wat je hebt gekocht. Maar ook wordt het zo
mogelijk dat je je aankopen eventueel even laat wegzetten
voor een moment waarop je het makkelijker mee kan nemen.
Heb je lege tassen thuis (liefst ondoorzichtig)? Tussen
maandag 15 en vrijdag 19 november zal er een doos of ton
in de gang staan bij de verloren voorwerpen. Daar kun je ze
in kwijt. Goed voor jou, goed voor onze shoppers!
Alvast bedankt,
Ines, Freya en Sanna

De andere steigers zijn twee verdiepingen hoog en
degelijke bouwconstructies.

Tweedehands kraam op de herfstmarkt
Beste ouders,
Nog even ter herinnering: volgende week vrijdag (de 19e)
vindt vanaf 13.45 uur de herfstmarkt plaats. Daarop
plaatsen wij een kraam voor tweedehands kleding en
speelgoed van natuurlijk materiaal. Omdat dit de eerste
keer is dat we dit organiseren in deze school, leggen we nog
graag even uit wat de bedoeling is…
De basis:

Een deel van het basisdak van de grote zaal ligt ook al. De
andere delen komen wanneer steunbalken zijn aangebracht.
Ik heb de grote zaal al van binnen mogen zien en die is
indrukkwekkend hoog en groots. Niet te fotograferen, moet
je beleven.
Eddy de Boer

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. Bij
verkoopprijzen tot 10 Euro gaat 25% naar de school, bij
verkoopprijzen vanaf 10 euro gaat 50% naar de school. De
opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor de aanschaf van
meubels voor het nieuwe gebouw.
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Wat bedoelen we met natuurlijk materiaal?

Cursus ‘Bron van Overvloed’

Natuurlijk materiaal is: katoen, zijde, linnen, wol, hout en
leer. Voor kleding geldt dat het voor tenminste 75% uit dit
materiaal bestaat. Voor buitenkleding en schoeisel geldt
deze regel niet. Het klinkt moeilijker dan het is: een
spijkerbroek is óók van natuurlijk materiaal gemaakt (n.l.
katoen), en ook een truitje van de HEMA kan van katoen
zijn. En wat dacht je van een lekker warm wollen vestje?

Realiseer je droomwens!
We leven in een wereld van overvloed. Er is genoeg geld,
gezondheid, aandacht, energie en tijd in de wereld. Maar
waarom kan je dat dan soms niet voor jezelf realiseren? De
cursus ‘Bron van Overvloed’ biedt een duidelijke werkwijze
hoe jij je doel (die baan, dat vitale lijf of die fijne relatie)
kunt bereiken.

Check gerust eens de kleding die je weg wilde doen:
misschien staat er wel iets op als: “80% katoen, 15 %
viscose, 5 % lycra”. Ook dát kledingstuk bestaat dus voor
het grootste gedeelte uit een natuurlijk materiaal.
Je ziet: het is makkelijker dan je denkt. Wel hopen we
natuurlijk dat je rekening wilt houden met de filosofie
achter de Vrije School gedachte, en dus b.v. grote
schreeuwerige prints met striphelden liever niet verkoopt
op deze kraam. Maar een leuk bloemen shirtje van Esprit?
Waarom niet?

In tien lessen leer je eenvoudige, speciale Dru Yoga
bewegingen. Je gaat werken met affirmaties, visualisaties
en tal van andere praktische oefeningen. Heb je de
techniek eenmaal onder de knie dan kan je die steeds weer
op nieuwe doelen toepassen.

Grote schoonmaak
Dus, lieve mensen: allemaal de zolder op en haal er de
bezem maar eens flink doorheen! Met de opbrengst van je
spulletjes kun je weer leuke inkopen doen voor de
feestdagen, én help je de school aan nieuwe meubeltjes
voor het nieuwe gebouw.
Geef je op als deelnemer bij Sanna via info@sanna.tv of
telefonisch : 035-888 57 88
Je ontvangt dan een deelnemerslijst en een eigen
verkoopnummer. Het inleveren van je spullen gebeurt op de
vrijdag zelf om 13.15 uur, en afhalen is die middag vanaf
16.30 uur tot 17.15 uur.

Ben je geïnteresseerd geraakt? Kom dan meer te weten
over de cursus tijdens de informatieavond op 19 november.
Geef je op via info@studiosing.nl of bel naar Katinka
Wierper op 035 6921213. Kijk voor meer informatie over
Studio Sing op www.studiosing.nl

Uitgebreide informatie in de schoolbel van vorige week én
natuurlijk te verkrijgen bij:
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)

Blazersklas Crescendo: Kerst Play-in
Nog maar net begonnen of al iets verder, doe mee
Waar:
Dr. Schaepmanlaan 8
Wanneer:
dinsdag middag
23 en 30 november en
7 en 14 december
Hoe laat:
17.10-18.10 uur
Instrumenten:
Klarinet, Dwarsfluit,
Alt saxofoon of Trompet.
Natuurlijk ook:
Hoorn, Trombone of Bariton of Drum
aanmelden: blazersklas@crescendobussum.nl
Nicoline Pruijmboom
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2010
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
Dinsdag 15 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21 februari

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

Activiteit

Opmerking

Algemene ouderavond
Voorbereiding jaarfeest
Advent en Kerst
Herfstmarktje
10 min. Gesprekken
10 min. Gesprekken
1e Advent

20:00 uur, o.a. over de begroting voor 2011
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

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
leerrijpheid
Voorbereiding jaarfeest
Carnaval
Ouderavond OCR

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

Tussenrapport
Toneelstuk klas 2
Geen school
Voorjaarsvakantie

13:15 – 16:00 uur MdR
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

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

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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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
Vrijdag 10 juni
Zondag 12 juni
Maandag 13 juni
Vrijdag 17 juni
Dinsdag 21 juni
Vrijdag 24 juni

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
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag
Pinksterfeest

Hemelvaart

Geen school
Verjaardagsuitje Klas 2
Schoolreisje Klas 3
Sint Jansfeest

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

6/6 - 10/6
14:00 tot 15:00 uur, voor nieuwe ouders/belangstellenden
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag

17:00-20:00 uur
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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

Toneelstuk Klas 5

ochtend

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

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

Pagina 7 van 7

