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Mededelingen van het bestuur
Deze week geen mededelingen.

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Open dag op 5 februari
Ieder jaar organiseert onze school een open dag. Het is een
belangrijke activiteit onder andere om bekendheid te geven
aan onze school en in het kader van leerlingwerving. Van de
week op school sprak ik met een vader toevallig over het
onderwerp leerlingwerving. Hij had de advertentie in de
Bussumse Krant gezien en vroeg me waarom we dat als
school nodig hebben.
Zijn idee was dat we toch genoeg leerlingen hebben. Het is
inderdaad zo dat we voor de kleuterklassen doorgaans meer
aanmeldingen krijgen dan dat we kinderen kunnen plaatsen.
Maar tegelijkertijd is het zo dat we in de onderbouw
klassen hebben van rond de 20 leerlingen. Met de
rekenmethodiek die de overheid hanteert voor de
verstrekking van onderwijssubsidies zijn klassen van deze
omvang eigenlijk te klein. Meerdere relatief kleine klassen,
betekent dat we met minder geld hetzelfde moeten
realiseren dan wanneer alle klassen goed gevuld zouden zijn.
Meer inkomsten betekent meer mogelijkheden, en is dus in
het belang van alle kinderen op school. Vandaar dat
leerlingwerving belangrijk is en de open dag ook. Misschien
dat net als de vader die ik van de week sprak, niet iedereen
zich daar zo bewust van is.
Vandaar dat ik het graag op deze manier nog eens onder de
aandacht wilde brengen. Ik hoop dat velen van jullie gehoor
hebben gegeven aan mijn eerdere verzoeken om mee te
helpen bekendheid te geven aan de open dag. En dat kan nog
steeds. Door de uitnodigingsmail door te sturen of een
poster of flyer op te hangen. Meer flyers en posters nodig?
Mail naar barbara@vrijeschoolmichael.nl
Hartelijk dank voor ieders inzet!
Barbara Wilkes

VERMIST!!!
Wij missen in peuterhof Windekind het boek 'Caleidoscoop
van een levende pedagogie' van Hanne Looij.
En de DVD 'Van de Sneeuwman'. Graag weer
terug bezorgen in de peuterklas. Alvast maar bedankt.
Juf Willy

Van de overkant…
Deze week geen nieuwe foto’s. Volgende week weer.
Eddy de Boer

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.

Reiskosten vergoeding voor leerlingen
Er bestaat voor ouders die 6 kilometer of meer van school
wonen de mogelijkheid om een reiskosten vergoeding van
hun gemeente te krijgen. De hoogte deze vergoeding is
afhankelijk van je inkomen maar kan oplopen tot 19 cent per
kilometer. Je kunt deze vergoeding aanvragen in je eigen
gemeente. Het is echt de moeite waard. De vergoeding is
soms meer dan 100 euro per maand.
Voor de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdemeren
is het bij het WWZ-loket te Hilversum. Hiervoor bel je
naar 0900-7778888 en vraag dan om het formulier voor
'leerlingenvervoer'. Je krijgt het dan thuis gestuurd. In
andere plaatsen zul je mogelijk eerste even kunnen bellen
met een algemeen informatienummer van de gemeente om
uit te zoeken waar het formulier te krijgen is.
Bij het formulier moet je dan ook een IB 60 verklaring (=
een inkomstenbelasting verklaring) van de belastingdienst
worden gevoegd. Dit is echter heel simpel aan te vragen bij
de belastingdienst. Bel naar de belastingdienst (08000543) en geef je sofienummer (heet nu 'burgerservicenummer) door. Je ontvangt dan de verklaring per post thuis.
Succes!
Hapé Smeele
(vader van Ischa, 3e klas).
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Januari 2011
Maandag 31 januari
Februari 2011
Dinsdag 1 februari
Zaterdag 5 februari
Dinsdag 8 februari
Donderdag 10 februari
Maandag 14 februari
Dinsdag 15 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21 februari
Maart 2011
Donderdag 3 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

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

Activiteit

Opmerking

Informatiemiddag

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

Ouderavond klas 1
Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Ouderavond klas 6
Voorbereiding jaarfeest
Carnaval
Ouderavond OCR

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

Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

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
Schoonmaakdag kleuters
Schoonmaakdag onderbouw
Zomervakantie

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

25/7 – 5/9
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