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Mededelingen van het bestuur
Geen mededelingen deze week.

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Advent en kerst
Op de maandagen 6 december en 13 december vieren we
Advent met klas 1 t/m 6 van 8.35 tot 9.05 uur in de
gymzaal van gebouw Michiel de Ruijter. U bent van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn. Onze vraag daarbij is
of u uw mobiele telefoon uit wilt zetten. Voor de
concentratie van de kinderen tijdens het zingen en het
verhaal is het fijn als u niet later binnenkomt of eerder
vertrekt.

Kerstviering en kerstspel
Data en tijden zoals ze in de agenda stonden zijn gewijzigd.
Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de
theaterzaal in Breeduit.
De kerstviering vindt plaats op vrijdagochtend 17
december om 8.35 uur in de gymzaal van gebouw Michiel
de Ruijter. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te
zijn. De kinderen hebben op deze dag school tot 12.00 uur.
Op vrijdagavond 17 december wordt het kerstspel twee
keer uitgevoerd in het Elcker Theater in Breeduit, om
17:30 uur en om 20.00 uur. Ouders en kinderen van klas 1,
2 en 3 zijn welkom bij de eerste voorstelling. Ouders en
hun kinderen van klas 4, 5 en 6 en ook belangstellenden bij
de tweede voorstelling. We houden globaal deze indeling
aan, omdat in het theater per voorstelling 123 plaatsen
beschikbaar zijn. Er volgt een aanmeldstrookje via de
klassen.

Let goed op: door een fout is er deze week ook een
berichtje via de (klassen)mail en een postertje bij de
deuren geweest waarop onjuiste tijden stonden voor
aanvang van de voorstellingen van het kerstspel op 17/12;
onze excuses voor deze onduidelijkheid. De bovengenoemde
tijden, die nu ook in de agenda staan, zijn definitief.

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

Advent
Advent betekent letterlijk “dat wat komt” en is daarmee de
voorbereidingstijd voor kerstmis. Het is de tijd van
verwachting en we staan open voor wat uit de hemel tot ons
komt. De adventstijd begint de vierde zondag voor
Kerstmis.
De Germanen zagen deze tijd als een nieuw begin. De strijd
met Michaël is beëindigd en de aarde is weer helemaal
aarde. Seizoentafels die eerst helemaal bruin en oranje
waren, de kleuren van de herfst worden omgetoverd in het
blauw van de verwachting van “dat wat komt”.
Na de eerste adventszondag wordt op maandag de eerste
advent gevierd. De adventskransen staan in de klassen en in
de zaal en de laagste klassen lopen de adventtuin. De
adventtuin is een spiraal van dennentakken, die de hele
oppervlakte van het lokaal bestrijkt. In het midden van
deze spiraal staat een kaars. De ruimte is verduisterd en
onder het zingen van adventsliedjes gaan de kinderen om
beurten naar de kaars in het midden van de spiraal en
steken hun eigen kaarsje aan. Deze tuin is het beeld voor
de adventstijd waarin we naar binnen gaan, we
verinnerlijken (inwikkelende spiraal) ons op onze weg naar
het kerstlicht naar het licht in het midden van de spiraal.
De hogere klassen vieren Advent met elkaar in de zaal. Zij
lopen geen adventstuin, maar nemen het licht van de eerste
kaars in de adventskrans mee naar hun eigen klas, nadat ze
met elkaar naar een verhaal hebben geluisterd en
adventsliederen hebben gezongen.
Namens het team een fijne adventstijd gewenst,
Juf Eveline

Mededelingen vanuit de ouderbetrokkenheid
Beste ouders,
Om onze school met al haar prachtige activiteiten optimaal
te laten draaien, is de hulp van ouders onmisbaar. Met onze
ouderbetrokkenheid zorgen we ervoor dat het team zich
volledig kan richten op het onderwijs aan onze kinderen.
Een ieder kan zich nu heel makkelijk voor diverse
activiteiten inschrijven, zodat we hieraan met z'n allen een
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bijdrage leveren! Ga hiervoor naar de website van de
school.
www.vrijeschoolmichael.nl
Klik op “Inloggen oudergedeelte”
De inlognaam en het wachtwoord dat je vervolgens nodig
hebt, vind je op de verschillende deuren en ramen van de
school geplakt. Daarnaast staan de inloggegevens in de
email die Richard Bos ons allen wekelijks stuurt.
Op het moment is er op het oudergedeelte zelfs een heuse
veiling aan de gang. Naast verschillende groepen waar je
aan deel kan nemen (soms als taakeigenaar) is er een
talentenbank. Ik zou het heel fijn vinden wanneer je jezelf
voor iets inschrijft en sowieso de talentenbank invult.
Binnenkort is er in dit deel van onze website ook een
Smoelenboek of liever...”Goudengids” te vinden.
Mocht je nog iets willen weten, dan kun je me bellen, een
email sturen of nog mooier even aanspreken op school.
Hartelijke groet,
Matthijs Siers

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.

After-veiling Herfstmarkt
Beste ouders,
Zoals beloofd start deze week de “after-veiling” van de
Herfstmarkt/2e handskraam! In de aanbieding hebben wij
twee prachtige speeltuigen, aangeboden door ouders van de
school. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de school toe.

Hoe werkt het?
Je vindt de aangeboden artikelen met foto en beschrijving
in de Schoolbel én op het oudergedeelte van de
schoolwebsite: www.vrijeschoolmichael.nl
Je kunt bieden op het artikel van je keuze door een mailtje
te sturen naar: veiling@vrijeschoolmichael.nl

In de rol Coördinator Ouderbetrokkenheid
06-53524214
cob@vrijeschoolmichael.nl

Van de overkant…
Geen foto’s deze week… Na de ingevallen vorst ligt het
metselen stil. Timmerlieden en installateurs zijn nog wel aan
het werk in de kou…. Een extra bakkie tegen de kou lijkt
wel nodig.
Eddy de Boer

In dit mailtje zet je:
1)
het artikel waar je op biedt
2)
de prijs die je biedt
3)
je naam en het telefoonnummer waar we je evt.
kunnen bereiken als je hebt gewonnen
De biedingen gebeuren dus anoniem, alleen de
veilingmeesters kennen je naam. Via de schoolbel van 9
december en de website zullen we je op de hoogte houden
van wat het bedrag is van de laatste bieding.
Bieden kan tot 14 december a.s., dus wees er snel bij! De
winnende bieders krijgen hun prijs vóór de feestdagen
thuisgebracht. Service van de zaak!
Vragen? Meer info? Je kunt bellen met Sanna op: 035-888
57 88 of mailen: sanna@sanna.tv

De aangeboden artikelen:
Dit zijn de artikelen waar je op kunt bieden:
Artikel 1) Een hobbelpaard, naturel hout met zitje. In zeer
goede staat.
Startbod: 10 euro
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Op maandag 10 januari 2011 willen we terugkijken op de
ervaringen die ieder heeft opgedaan. We hebben dan
tevens de Driekoningen-viering
De beide avonden zijn van 20.15 – 22.00 uur en vinden
plaats in het Therapeuticum aan de Comeniuslaan 14 te
Bussum.
Een vrije bijdrage in de kosten is welkom.
Info: Elsie Franken (035 – 69 21 978 of
Job de Raadt 035 – 52 56 308.

Percussieclub

Artikel 2) Een poppenhuis, naturel hout van het merk “Plan
City”. Met schuifdeuren aan de voorzijde en een
afneembaar balkon. In zeer goede staat. Afm.: c.a. 60 cm
breed, 60 cm hoog.
Startbod: 10 euro

Beste liefhebbers, vrienden en bekenden,
er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar in de groep
voor de komende periode januari t/m 15 april.
Je kan je nu inschrijven om mee te doen aan de repetities
voor het speciale LUSTRUM CONCERT met speciale
gasten te Bussum.
We spelen een mix van verschillende stijlen en genres: het
feest van van het totale muzikale universum.
Deze keer zal er naast latin, afrikaans en europees ook
hiphop en theatermuziek gepeeld worden.
En alles natuurlijk op geheel eigen wijze.
kijk voor meer informatie op
www.percussieclub.nl

Meer foto’s op de website!
Wij wensen de bieders veel succes!
Freya Martin en Sanna van Tets-Jonkhart

Kerstmeditatie 13 heilige nachten
Ook dit jaar is er weer gelegenheid voor iedereen die dat
wenst, de periode tussen 24 december en 6 januari te
gebruiken voor een diepere bezinning.
Op maandag 13 december wordt een inleiding gehouden
over de inhoud van deze bezinningsperiode door Elsie
Franken en Job de Raadt.
Het is de bedoeling dat we alleen deze ene avond bij elkaar
komen als gezamenlijke voorbereiding, terwijl ieder in de
kerstperiode persoonlijk zich thuis met de aangereikte
thematiek bezig houdt.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
December 2010
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december
Dinsdag 7 december
Woensdag 8 december
Zaterdag 11 december

Maandag 13 december
Dinsdag 14 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17 december
Vrijdag 17 december
Vrijdag 17 december
Vrijdag 17 december
Vrijdag 17 december
Maandag 20 december
Januari 2011
Maandag 3 januari
Dinsdag 4 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

Sint Nicolaasfeest
2e Advent
Informatiemiddag
Ouderavond kleuterklassen
Schoolreis oudste kleuters
kerstspel voor de kleuters
en peuters

gewone schooltijden

3e Advent
Ouderavond kleuterklas
Kerstviering klas 1 – 6
Kerstviering klas 1 t/m 6
Afscheid kleuters die naar
de januari klas gaan
Kerstspel 1e voorstelling
Kerstspel 2e voorstelling
Kerstvakantie

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
Juffies Marit en Irma 20:00 uur;
Andere kleuters vrij!
15:00 uur; Klas juffie Edith
16:00 uur, Klas juffie Irma
17:00 uur, Klas juffie Marit
Kerk van de Christengemeenschap in Bussum
Juffie Edith
gewone schooltijden
8:35 uur; Klas 1 t/m 6, grote zaal, alle ouders welkom
12:00 uur de hele school (kleuters en onderbouw) uit
11:00 uur; Welkom de ouders van deze kleuters en alle ouders die
kunnen
17:30 uur; Elckertheater, klas 1 t/m 3, ouders welkom
20:00 uur; Elckertheater, Klas 4 t/m 6, ouders en
belangstellenden welkom
18/12 – 2/1

Geen school
Overdracht naar 1e klas
Informatiemiddag
Ouderavond Klas 2
Ouderavond Klas 3
Toetsweek
Ouderavond klas 5
Ouderavond Klas 6
Ouderavond
Voorjaarsklas 1
Ouderavond Klas 4
Toetsweek
Informatiemiddag

studiedag team
Alle andere kleuters vrij!
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

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

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

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 26 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

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

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

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 tot 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 tot 10:00 uur;
Getuigschriften Klas 1 t/m 5

25/7 – 5/9
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