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Mededelingen van het bestuur

Nieuwbouw.
Ten eerste excuus dat er lange tijd stilte was over de
voortgang van de nieuwbouw.
Achter de schermen loopt de uitwerking van het interieur
(kasten, keukens, plafondafwerking, sfeerelementen etc.)
en het schoolterrein. Juf Rony, Juf Edith en Juf Suze (het
bouwteam) hebben met mij geïnventariseerd wat de wensen
zijn vanuit praktijkgebruik en vanuit uitstraling die aansluit
bij ons onderwijs. Met een ontwerper voor het interieur en
een ontwerper voor het schoolterrein, die beiden veel
affiniteit hebben met ons onderwijs, zijn vervolgens
ontwerpen gemaakt. De interieurontwerpen liggen nu klaar
voor aanbesteding. Volgende week woensdag ontvangen wij
het definitieve ontwerp voor het schoolterrein, wat dan aan
de gemeente moet worden voorgelegd. Na aanbesteding van
deze projecten en het nadat het bedrag bekend is waarvoor
alles gemaakt kan worden, zullen wij met het resterende
bedrag onze wensenlijst verder aflopen op prioriteit, tot
het geld op is. Het geld is niet van de school maar
onderdeel van het bouwbudget. Recent is mede door de
vertraging van de nieuwbouw, de bereidheid ontstaan om
extra budget beschikbaar te stellen voor het interieur van
de school, Windekind en de bso. Ook is er extra budget
voor het schoolterrein. Zo heeft de vertraging toch ook
een positieve kant. Het extra bedrag kan oplopen tot
145.000 euro. Hiermee zouden wij in staat moeten zijn om
alle wensen vanuit de leraren, om efficiënt, praktisch en in
een omgeving die aansluit bij ons onderwijs, optimaal te
kunnen werken. Natuurlijk zal het eindresultaat voor onze
kinderen daardoor optimaal worden.
Nieuwe vertraging.
Zoals eerder is meegedeeld was er door het niet tijdig
dicht krijgen van het pand het risico van vertraging door
vorst. De aannemer heeft circa 5 weken niet kunnen
werken. Dit in combinatie met de eerdere vertraging
verwacht de aannemer nu eind april begin mei op te leveren.
Het pand is echter nog steeds niet dicht en indien er weer
een vorst- of lange regenperiode komt, zal dit zeker tot
nieuwe vertraging leiden. Het is treurig om te zien hoe in
een eerder traject het te laat betalen van een factuur leidt
tot al deze vertraging met alle gevolgen voor ons allen. Ik
verzeker u echter dat er alles aan gedaan wordt door mij,
het bouwteam, de aannemer en de bouwbegeleider om het
zo snel mogelijk af te krijgen en zo goed en doordacht

mogelijk. Tot slot wil ik de gemeente danken voor hun
financiële medewerking die er toe gaat leiden dat onze
school straks helemaal af is.
Ik hoop op uw geduld en zal snel trachten wat beeld
materiaal van de ontwerpen te tonen zodat het
eindresultaat bij iedereen meer kan gaan leven.
Groet,
Boris

Penningmeester
Volgens de planning gaat onze penningmeester Esmé
Stevens op 20 januari keizerlijk verlost worden. Esmé is
daarom begin januari met verlof gegaan. Marco van
Laerhoven is onlangs benoemd om de taken van Esmé
tijdens haar zwangerschaps- en kraamverlof waar te nemen.
Marco is de man van Jacqueline van Laerhoven en vader van
Boas. Hij heeft meerdere jaren bestuurservaring bij de
vrijeschool Almere waarvan twee als penningmeester. Wij
zijn zeer blij met deze tijdelijke versterking!
Groet,
Rodim

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Open Dag zaterdag 5 februari
Wie helpt mee aankondigen?
Zaterdag 5 februari is het weer open dag in onze school,
van 10:00 tot 13:00 uur in gebouw Michiel de Ruijter. Deze
dag is een belangrijke activiteit in het kader van de werving
van nieuwe leerlingen. Iedereen is van harte welkom. Ook
als je al ouder op school bent. Bijvoorbeeld is het
interessant voor ouders uit de kleuterafdeling om meer te
zien en te horen over de onderbouw. Van verschillende
klassen zullen kinderen worden gevraagd om tijdens de dag
aanwezig te zijn. Bericht hierover volgt via de
klassenleraar. Er zullen workshops zijn en demonstaties. Er
zijn foto's te zien en werk van de kinderen. En, er is een
tafelspelletje in de kleuterklas voor peuters en kleuters.
Ook BSO Micha l en peuterklas Windekind geven tijdens de
open dag informatie.

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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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.

The Snowman
Ik wil iedereen die dit wil, vragen mee te helpen
bekendheid te geven aan deze dag. Bijvoorbeeld door
vrienden, kennissen, buren of familie uit te nodigen. Of,
door aankondigingsposters op te hangen of flyers uit te
delen in de regio. Bijvoorbeeld bij kinderboerderijen,
sportverenigingen, kinderdagverblijven, winkels, cafeetjes
of andere plaatsen waar je geregeld komt. Deze posters en
flyers liggen klaar op de kast van het winkeltje in het
halletje. Het zou heel fijn zijn als veel mensen een steentje
willen bijdragen aan de promotie van deze dag. De dag is
mooi visitekaartje voor de school, waaraan met aandacht en
energie wordt gewerkt, en het is voor de school heel
waardevol als er veel bezoekers komen. Als we ons hier met
z'n allen voor inzetten, dan zal dat zeker lukken.
Bij voorbaat wil ik iedereen hartelijk bedanken. Heb je
vragen, mail dan
naar: barbara@vrijeschoolmichael.nl of bel 06-54953694
Hartelijke groeten,
Barbara Wilkes

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Deze week geen mededelingen.

Van de overkant…
Deze week geen nieuwe foto. Vanaf gisteren wordt er weer
gemetseld, kon echter niet zien of vandaag metselactie is
geweest. Gisteren was er ook een grote kraan, die allemaal
isolatiemateriaal het dak op heeft getild.
Eddy de Boer

Op zaterdag 5 februari is er in de Wilhelminakerk weer een
kinderconcert.
Er is een verhaal en een film met muziek, uitgevoerd door
het Toonkunstorkest.
Het is donker in de zaal dus de dirigent heeft een
toverstaf, en de orkestleden kleine lampjes boven hun
muziekstandaard.
Na afloop is er introductie van de instrumenten, en mag je
er ook zelf op spelen.
Het concert begint om 16:00 uur.
Toegang: € 5
Van harte aanbevolen!
Rita den Boon [ ex vrijeschoolouder ]

Cursus eenwieleren in Breeduit
bij de jeugdtheaterschool van het Elcker Theater
Het lijkt vreselijk knap, eenwieleren. Dat is t niet. Het is
wél vreselijk leuk om te doen, en iedereen vindt het leuk om
naar te kijken. Fietsen zonder je handen te gebruiken,
zonder stuur, zonder rem, en je kunt er toch méér kunstjes
op uithalen dan op een gewone fiets. Eenwieleren is niet
alleen leuk, het is ook goed voor je evenwichtsgevoel en
voor je conditie. Hobby en sport tegelijk!
Eenwieleren bij de Elcker jeugdtheaterschool.
In zes lessen heb je de techniek in de benen.
De lessen zijn op dinsdagmiddag van 16.15 - 18.00 uur; we
willen starten bij voldoende deelnemers (8 kinderen) op 18
januari.
Kosten 95,00 voor 6 lessen.
Geef je nu op!
Speciale aanbieding voor de leerlingen van Vrije School
Micha l: In plaats van 95,00 betalen jullie maar 85,00 en
als je je eigen eenwieler meeneemt betaal je maar 75,00.
Kinderen vanaf klas 1/groep 3 kunnen meedoen. Meer
informatie en/of vragen:
info@elckertheater.nl of 035-6932855; Opgeven kan ook
op http://www.elckertheater.nl
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Yoga

Nieuwe lestijd Hatha yoga bij de Oerbron, Korte Heul 4 in
Bussum vanaf 9.30u. Ervaar hoe het voelt voor lichaam en
geest. Voor beginners en gevorderden.
Gratis proefles.
Losse lessen 15 euro en 10 lessen 125 euro.
Laat graag vooraf even weten als je komt.
Voor meer informatie:
Sanny Bijvoet mobiel 0625026844
sanny@sanchariyoga.nl
www.sanchariyoga.nl

Puppy oppas
Wie vindt het leuk om vanaf half februari een paar
maanden een dag per week, vakanties uitgezonderd, voor
onze jonge pup Bliksem te zorgen? Meestal op dinsdag.
Ervaring niet vereist, vergoeding in overleg.
Florien,Tijs, Job & Liva
035 6922956
florienlinck@sprekendportret.nl

Percussieclub
Jubilerende Percussieclub vernieuwd
De Percussieclub van slagwerker en componist Hans
Hasebos bestaat in 2011 vijf jaar. Reden voor de oprichter
om de slagwerkgroep te vernieuwen en deelnemers allerlei
sprankelende creatieve ideeën aan te reiken voor een
uitermate boeiend cultureel jaar.
Slagwerkkunstenaar Hasebos startte in 2005 zijn
percussiegroep rond zeer divers repertoire en vanuit wat
hij noemt ‘de kunst van het improviseren’. Sedertdien trok
hij ieder jaar opnieuw amateur-percussieliefhebbers die
een gezamenlijk eindproduct op een eigenzinnige manier
naar hun hand zetten.
De repetities worden gehouden in de KIOSB, de school van
Visio (voor blinden en slechtzienden) aan de A1 bij Bussum.
Het jaarlijkse concert vindt plaats in het Elckertheater.
Twee Utrechtse rappers zijn dan te gast: Klap van de
Molen, en de Amsterdamse zanger en performer Erik
Vliegen doet mee. World Percussion BMOL uit Kortenhoef,
onder leiding van collega Toon Oomen, participeert ook
tijdens het lustrumconcert met een groep volwassenen en
een groep kinderen.
De Percussieclub heeft nog plaats voor enkele nieuwe
deelnemers aan de repetities en het concert. Bij
interesse kunt u zich aanmelden via
06 -10 27 33 63 of mailen naar info@hanshasebos.com Voor
meer informatie: www.percussieclub.nl

Cursus concentratie oefeningen
* Heb je last van je eigen gedrag? (Je doet dingen waar je
later weer spijt van hebt.)
* Of stoort het gedrag van anderen jou? (Je kunt er
gewoon niet meer tegen.)
* Vergeet je wel eens dingen?
* Of doe je allerlei dingen door elkaar als je bezig bent?
* Kun je je moeilijk concentreren?
* Of wil je jezelf eindelijk eens wat beter leren kennen,
dan is deze cursus misschien wel iets voor jou
Drie Concentratieoefeningen in 3 blokken als basis voor het
leven.
+ Je werkt aan bewustwording en zelfontwikkeling.
+ Je kunt alleen in je eigen ziel de middelen vinden om
krachten te ontwikkelen, die jou tot bewustere
wilsbesluiten in staat stellen. Dit bereik je door elke dag
een korte tijd vrij te maken (5 minuten), waarin je dit
oefent.
+ Het in praktijk brengen van deze oefeningen leert je:
zelfkennis, het brengt jouw ziel in evenwicht, het geeft je
gemoedsrust en het verhoogt jouw vitaliteit. Je merkt dat
je steeds bewuster gaat leven en handelen; en je voelt je
meer in het hier en nu staan.
+ Na het eerste blok kun je besluiten te stoppen of verder
te gaan.
Deze cursus bestaat dus uit 3 blokken van 6 bijeenkomsten,
daarin zullen de volgende concentratieoefeningen
behandeld en geoefend worden:
1) Je leert controle over je gedachten
- de waarnemings- en denkoefeningen
2) Je ontplooit initiatieven tot vrij handelen
- de wils-oefeningen
3) Je gaat je emoties leren beheersen
- de gevoels-oefeningen
Iedereen die deze persoonlijke oefenweg wil aangaan, is van
harte welkom.
De eerste zes cursusavonden zijn gepland op
donderdagavonden om de 14 dagen. En wel op de volgende
data: 3 en 17 febr. / 3 en 17 en 31 maart / 14 april.
De eerste avond op 3 febr. is een nog vrijblijvende
oriëntatieavond!
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Voorlopig: Tijdelijk gebouw Vrije School Michael,
Mich. de Ruyterlaan 24 A Bussum
Kosten:
€ 70,Voor info en inschrijving: Job de Raadt (035 - 52 56 308)
per e-mail: deraadt.prior@kpnplanet.nl.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Januari 2011
Maandag 17 januari
Dinsdag 18 januari
Woensdag 19 januari
Donderdag 20 januari
Maandag 24 januari
Dinsdag 25 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
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

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

Activiteit

Opmerking

Toetsweek
Ouderavond klas 5
Ouderavond Klas 6
Ouderavond
Voorjaarsklas 1
Ouderavond Klas 4
Toetsweek
Inspiratielezing dr.
Schoorel
Informatiemiddag

17/1 – 21/1
20:00 uur;
20:00 uur;
20:00 uur;
20:00 uur;
24/1 – 28/1
20:00 uur;
14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden

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
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
20:00 uur; ouders van alle klassen welkom, in het bijzonder zijn
de klassenouders uitgenodigd

Tussenrapport
Toneelstuk klas 2
Geen school
Voorjaarsvakantie

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

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur;
Ochtend
Ochtend

Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen

Theorie
gewone schooltijden
20:00 uur; ouders van alle klassen welkom
voor het verkeersexamen

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

Pesachmaaltijd Klas 3
Geen school
Geen school
Ouderavond Klas 6
Ouderavond Klas 5
Toneelstukje klas 1

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
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

Praktijk
20:00 uur;
20:00 uur;
20:00 uur;
17:00 tot 20:00 uur;
17:00 tot 20:00 uur;
Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
17:00 tot 20:00 uur;
17:00 tot 20:00 uur;
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 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
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Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

Schoonmaakdag kleuters
Schoonmaakdag onderbouw
Zomervakantie

25/7 – 5/9
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