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Mededelingen van het bestuur

Ouderavond 15 maart 2011
Beste ouders en verzorgers,
Dinsdagavond 15 maart a.s. organiseert het bestuur een
algemene ouderavond.
Wij nodigen u van harte uit om 20:00 uur, in klas 6 van onze
school.
Het onderwerp zal zijn: de financiële situatie van de school,
beleid en de begroting.
Graag wil het bestuur de financiële informatie in de brieven
van 9 februari j.l. op deze avond toelichten.
Vragen ter verduidelijking en opmerkingen die we ontvangen
hebben van ouders zullen hierbij centraal staan.
Om zorg te dragen voor een constructieve en genuanceerde
avond, waarbij
ruimte is voor alle ouders hun standpunten kenbaar te
maken en waar bestuur
inhoudelijke informatie duidelijk kan toelichten, vragen wij
u om uw vragen
en opmerkingen vooraf te mailen naar
secretaris@vrijschoolmichael.nl
Vriendelijke groet,
Het bestuur

kinderen de hele dag in de lokalen verblijven. Ieder lokaal
krijgt een houten kastenwand over een hele muur, met
daarin een nis voor bijvoorbeeld een seizoenstafel die
aangelicht kan worden. Hierdoor is er zeel veel bergruimte
wat een rustige opgeruimde klas mogelijk maakt. Ook krijgt
iedere klas een houten keuken, gesluierde muren, hout
gelakte kozijnen en sfeer verlichting. Wij verwachten dat
het geheel hierdoor zeer aan ons allen verwachting zal
voldoen. De BSO en Windekind zullen in dezelfde stijl met
kasten, keukens en gesluierde muren worden uitgevoerd. De
houten plafonds zijn spijtig genoeg vervallen. Het frisse
scholensysteem, de brandweer en de hoge kosten hebben
het onmogelijk gemaakt.
Schoolplein kreeg een lagere prioriteit dan de de inrichting
van lokalen. Wij hebben daarom wel enkele zaken moeten
schrappen, ca 10% van het budget. Het blijft daardoor nog
echt heel mooi en zal zeker gaan meedingen naar fijnste
schoolplein van Nederland.
Overig. Hierin staan bijvoorbeeld een trust met lampen
voor de grote zaal, extra elektra punten voor lampen in de
lokalen en grote zaal voor sfeer verlichting (dit omdat het
houten plafond verviel en wij met de lampen de sfeer bij
het standaard plafond willen verbeteren, netwerk kabels en
patchkast en andere zaken.
Wij verwachten dat onze kinderen en het lerarenteam zeer
gelukkig zullen zijn in dit zeer geslaagde geheel.

Nieuwbouw.
De planning voor oplevering van onze nieuw schoolgebouw
staat op week 21. Wij streven naar verhuizing laatste week
mei. Het is de bedoeling dat wij in april beginnen met
werkzaamheden voor het schoolplein. Dit zou dan ongeveer
af moeten zijn wanneer de school opengaat. Het ontwerp
ligt volgende week bij de gemeente en vervolgens zullen wij
de buurt informeren. Wij hopen over twee weken de
opdracht te kunnen verstrekken aan omgeefmij.nl
Budget interieur en schoolplein mag volledig worden
besteed!!!
Zoals eerder gemeld zijn er extra bedragen in het
bouwbudget gekomen. Gisteren is bevestigd dat wij die nu
definitief mogen uitgeven aan schoolplein en interieur (vast
meubilair, keukens, e.d, niet stoelen en tafels). Er zijn drie
gebieden waar wij dit aan wilden uitgeven. Het bouwteam
(juf Edith en juf Rony), directie (Frank de Kiefte) en ik
namens het bestuur hebben het als volgt besloten:
Interieur kreeg de hoogste prioriteit aangezien leraren en

Groet,
Boris (bestuurlid voor nieuwbouw)

Mededelingen vanuit de schoolleiding
Deze week geen mededelingen

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Lieve Ouders,
Letten jullie op het parkeren? Niet op het grasveld, daar
zijn al mensen voor bekeurd. Jammer!
Maar kijk nog even bij de gevonden voorwerpen
alsjeblieft. Er ligt zoveel.
En er is een sleutel gevonden van een auto met
een engeltje op de sleutelhanger, beeldschoon.
Maar goed, van wie is deze?
Groetjes Nelly
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Gevonden:
Op vrijdag 4 maart vond ik op het schoolplein een gouden
(heren?) armband. Als je op die dag jouw gouden
armband bent verloren, wil je dan contact met mij
opnemen?
Groetjes,
Jennifer Mundy (moeder van Gillian, voorjaarsklas)
06-41361825
jgmundy@hotmail.com
Glaslatjes van de glaszetter.

Van de overkant…
Foto’s van 7/3/2011

4 van de 6 nieuwe dakkoepels in de BSO.
Vloerverwarming op de bovenste verdieping. Mooi op tijd,
vanaf 8/3 zijn ze de cementdekvloer aan het storten en nu
zie je dit kunstwerk niet meer.

Hek nummer 1 van de ‘overloop’.

Dit blijft een raar hoekje: Het oude dak van de zaal is
gebleven met binnenisolatie en het nieuwe dak met
buitenisolatie is er ‘tegenaan’ geplakt. Ik ben benieuwd of
dat 30 jaar gaat houden…
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Het is een website voor ouders, leerkrachten, oppasouders,
en/of grootouders die hun kinderen vanuit de
antroposofische visie benaderen. Over de vrijeschool,
biologisch dynamische voeding, jaarfeesten, seizoentafel,
speelgoed, ziekte- en gezondheid en alles wat ons verder
bezig houdt.

Op het nieuwe dak. Het dak is dicht, de lamellen zijn puur
voor de esthetiek heb ik van de dakdekkers begrepen. Het
staat ook zo op tekening. Alles kunststof by the way.

Besloten karakter
Het forum heeft een besloten karakter, voordat je er kan
lezen en posten moet je even een procedure doorlopen om
lid te worden. De procedure kan voor sommigen een beetje
ingewikkeld en lastig overkomen, maar de mensen van de
site zijn ten allen tijde bereid om de helpende hand uit te
steken. Ze houden het forum besloten omdat er vaak
persoonlijke dingen besproken worden en het voor de leden
geen prettig idee is dat iedereen dat zomaar zou kunnen
lezen.
Ontmoetingsdagen
Tweemaal per jaar organiseert het forum een
ontmoetingsdag voor haar leden.
Op een lokatie in het midden van het land, die omheind is
zodat we de kinderen rustig kunnen spelen. hier is de
gelegenheid elkaar 'in het echt' te spreken en wat beter te
leren kennen. Op deze dagen zijn er verschillende
activiteiten, zoals een gezamelijke lunch, een 'sofische'
markt met een aantal stands en wat leuke activiteiten voor
de kinderen.

Poppenspel Doornroosje

De administratie van de glaszetter… Het zijn er nogal wat!
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.

www.antroposofiekind.nl
Sinds een aantal jaren bestaat er een prachtige website
over antroposofie en opvoeden. Onze eigen Jet Nijhuis is
een van de deskundigen die aan het forum op deze site
meewerkt. Aan haar en andere deskundigen kun je op deze
site vragen/problemen voorleggen. Ook zijn er plekken waar
ouders onderling praten over opvoeden.

Op woensdag 30 maart wordt marionettenspel
"Doornroosje" gespeeld met zang en muziek.
Door Lien Troost, m.m.v. Willy Boon, Nienke Wieringa,
Maria Kuypers en Marie-José van den Berg.
Bij de Christengemeenschap, Veldweg te 1 Bussum, om
14.00 uur.
Geschikt voor jong en oud, vanaf ongeveer 3 jaar. De
voorstelling duurt zo'n 35 minuten.
Van harte welkom, ouders met kinderen, grootouders met
kleinkinderen.
Tot ziens, Lien Troost

Woonruimte gezocht
HELP, ik ben op zoek - alweer - naar een huis. Ik sta per 1
april op straat en ben het afgelopen jaar al geweldig
geholpen, maar nu is er geen plek meer voor mij en mijn 2
kinderen. Myrthe en Florian.
Iedereen die een tip heeft is welkom. Ik kan maximaal 900
euro besteden aan woonruimte.
Graag hoor ik van jullie,
Andrea Lelivelt 06 21 20 50 71
andrealelivelt@planet.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Maart 2011
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

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

Activiteit

Opmerking

Algemene ouderavond
Geen school
Ouderavond
Voorjaarsklas 1
Voorbereiding jaarfeest
Palmpasen en Pasen

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;

Geen school
Geen school
Toetsweek

Hemelvaart

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

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
Pagina 4 van 5

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

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

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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