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Deze week geen mededelingen

begin van het schooljaar. Al met al was het een avond
waarop veel is uitgewisseld en waar klassenouders elkaar
hebben ontmoet, zodat zij elkaar ook in de toekomst
kunnen vinden.
Voor de aanwezigen en eventuele andere geïnteresseerden
komt nog een uitgebreider, meer inhoudelijk verslag
beschikbaar.

Mededelingen vanuit de school

Nynke van Reij

Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Van de overkant…

Mededelingen van het bestuur
Deze week geen mededelingen

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Foto’s van 3/3/2011…. Laat op de middag

Impressie OCR-avond 15 Februari 2011
OUDERBETROKKENHEID – ROL VAN DE
KLASSENOUDERS
Vlak voor de voorjaarsvakantie hadden we een bijeenkomst
met bijzondere aandacht voor de klassenouders. Het werd
een leuke en vruchtbare avond. Van bijna alle klassen waren
er klassenouders gekomen. Ook waren er twee
bestuursleden, oudercoördinator Matthijs Siers en onze
vervangend directeur Frank de Kiefte.
Na een inleiding van Frank hebben alle aanwezige
klassenouders hun ervaringen en hun visie op het
klassenouderschap met elkaar gedeeld. In de visie van
zowel de klassenouders als de schoolleiding heeft het
klassenouderschap twee peilers: enerzijds een praktische
ondersteunende taak bij jaarfeesten en uitjes etc. en
anderzijds een antenne-functie met betrekking tot het
sociale leven van de klas.

Het dak wordt afgewerkt met lijsten, nut daarvan weet ik
niet zo (versterking dak), estethiek hiervan snap ik wel,
mooie lijnvoering

Per klas hebben de klassenouders verteld welke taken zij
uitvoeren en hoe zij die vorm geven. Vooral de
kleuterklassen blijken een heel duidelijk draaiboek te
hebben. In klas 1 t/m 6 is er een minder structureel beeld
van wat precies van de klassenouders wordt verwacht en
hangt het meer af van de leraar en de invulling die de
klassenouders zelf geven.
Er zijn een aantal ideeën uit de avond voortgevloeid, die
nadere uitwerking verdienen. Zoals bijvoorbeeld het maken
van een klassenoudermap met tips en ervaringen voor de
opvolgende klas en het centraal beschikbaar stellen van
lijsten en formulieren voor inschrijving. Dit laatste kan
misschien vorm krijgen binnen onze schoolwebsite. Verder
is de wens uitgesproken om ieder jaar een of twee keer met
alle klassenouders bij elkaar te komen, bijvoorbeeld aan het
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Het glas zit er gedeeltelijk in, ik zal maandag a.s. weer ‘ns
binnen kijken, daar is de afgelopen weken ook aardig wat
gebeurd volgens mij.

Glas in een afgevoegde muur met mooie kozijnen en
afgewerkte overstek, het begint wat te worden!

Iedere bouwplaats heeft zo’n hoekje waarvan je denkt:
Wat moet dat worden…. Ik had dat met dit hoekje, het
kozijn stond er wat schots en scheef bij, de aansluiting met
het dak bleef maar open en de muur kwam maar niet. Nu
toch!
Eddy de Boer
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Studiedag Kind & Ik

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.

Uitnodiging nav lezing Edmond Schoorel
Beste ouders,
Bij veel mensen bestaat er een zorg, zelfs bezorgdheid,
over de omstandigheden, waarin onze jonge kinderen in
deze tijd opgroeien.
De lezing van kinderarts Edmond Schoorel op 25 januari in
de Vrije School Michael, ging vooral over de gevaren (maar
ook de mogelijkheden!) van het huidige schermgebruik.
De Christengemeenschap in het Gooi heeft het initiatief
genomen een gespreksavond te houden op zondag 3 april
aanstaande in de kerk aan de Veldweg.
We hebben als centraal thema gekozen:
Samen zoeken naar antwoorden op de diepere vragen
waarmee onze kinderen op aarde komen
en naar wat zij ons te vertellen hebben.
Met behulp van enkele begeleiders (zie onder) willen we op
deze avond de dieperliggende vragen onderzoeken die de
kinderen aan ons stellen. We zullen kijken naar de eigenlijke
achtergronden van hun gedrag en proberen te ontdekken in
welke richting een antwoord op deze tijdsfenomenen
gevonden kan worden.
We stellen ons voor dat ouders, leerkrachten, maar ook
grootouders en andere belangstellenden
op deze avond aanwezig zijn.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

3 april
20.00 – 22.00 uur
Kerk Veldweg nr. 1 te Bussum
€ 5,-

Met hartelijke groet,
De voorbereidingsgroep,
Els IJsselmuiden
Jet Nijhuis
Lien Troost
Anne-Maaike Oostvogel
Barbara Wilkes
Job de Raadt.

Studiedag KIND & IK, Opvoeden in het hier en nu
Zaterdag 26 maart 2011, 09.30 - 17.30 uur, Rotterdam
Voor leerkrachten, ouders, hulpverleners en andere
geïnteresseerden.
Over kinderen tot 18 jaar
Opvoeden in deze tijd, hoe doe ik dat?
Omgaan met: grenzen stellen, de virtuele wereld, het dal
der verleidingen van de puber, keuzes maken, het belang
van de mankracht in de opvoeding, impulsief gedrag,
speciale kinderen(?) verdienen ze een stempel? En nog
meer thema’s komen op deze dag aan de orde!

Werkgroepen:
Opvoeden zonder straffen of belonen – Anneke Maissan
Gewoon of bijzonder?!- Annemieke Bonthuis
GPS voor de opvoeding – Gerard Reijngoud
Impulsief gedrag en de wil – Jan Putkamer
Idealen in de werkelijkheid – Marcel de Leuw
Het dal der verleidingen van de puber - Elard Pijnaken
Kunst in Contact met Kinderen - Thea Giesen-Huijg &
Marijke de Mare
Mankracht in de opvoeding – Rik ten Cate
Niet alles past bij elke leeftijd - Christie AmonsLievegoed
Opvoeden is keuzesmaken – Merel Boon
Als ik wist wat ik wilde zou ik me veel beter voelen – Tonnie
Brounts
Hier en Nu – Miryam Hupkes & Veronica Storm
Voor info/ inschrijvingen: www.hensinitiatieven.nl
Hartelijke groet,
Miryam Hupkes en Veronica Storm

Lezing DeForum
Lezing over ontwikkeling van jongens en vervrouwelijking
van het onderwijs
DeForum spreekt met prof.dr. Louis Tavecchio, hoogleraar
pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, die al jaren
waarschuwt voor de vervrouwelijking van het onderwijs. Hij
pleit ervoor dat jongens weer gewoon jongens mogen zijn,
op school en ook daarbuiten.
di 22 maart 19.30 u. in Filmtheater Hilversum
www.deforum.nl

Pagina 3 van 5

3 maart 2011

De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Maart 2011
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

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

Activiteit

Opmerking

Informatiemiddag
Deze week: 7-11/3
Ouderavond kleuterklassen
Algemene ouderavond
Geen school
Ouderavond
Voorjaarsklas 1
Voorbereiding jaarfeest
Palmpasen en Pasen

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

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;

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

2/5 t/m 13/5
Praktijk
20:00 uur;
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
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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

Geen school
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag
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

Hemelvaart
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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