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Van de overkant…
Mededelingen van het bestuur

Foto’s van 28/3/2011

Beste ouder/verzorger,
Per brief van 9 februari met referentie alt.vr.begr.2011
hebben wij u om uw mening gevraagd over een extra
financiële bijdrage.
Graag verzoeken wij u nogmaals om het formulier
"Toezegging extra ouderbijdrage" in te vullen en binnen
twee weken terug te sturen, ook als u tegen een extra
ouderbijdrage bent. Dit kunt u op het formulier aangeven.
Alleen zo kunnen wij uw mening laten meewegen.
Als u de brief niet meer heeft kunnen wij het formulier
nogmaals toezenden.
U kunt dit aanvragen via de email:
penningmeester@vrijeschoolmichael.nl

Afbouwtijd…. Busjes, busjes, busjes…

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

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,
Wilt u s.v.p. iedere week even kijken bij de gevonden
voorwerpen?
Er ligt zoveel, en 1 x in de maand ga ik het in de container
van het Rode kruis doen omdat het echt teveel wordt
allemaal.

Metalen frames plaatsen

Hartelijk bedankt.
Nelly

Jozef en zijn veelkleurige mantel
wordt donderdag 7 april door klas 3 twee maal uitgevoerd
in het Elcker theater:
van 9.30 uur tot +/-10.30 uur
en van 11.00 uur tot +/-12.00 uur
Groet, Nico Boot leraar klas 3 op dinsdag en woensdag.

Trapopgang betimmeren met multiplex
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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.

Met gipsplaten 1 zijde van de metalen frames afgeschroefd

Ondertussen: 5 toiletten op een rijtje

Links: En de laatste keer dat ik van bovenaf zo de grote
zaal in kan kijken. Straks zijn er nog 3 raampjes over ☺
Rechts: buiten wordt ook gestucd om de muren tegelklaar
te krijgen.

De Bilt:
lezing over de samenstelling van een gezin
Op donderdag 14 april houdt Jacques Meulman op de Rudolf
Steinerschool in De Bilt een lezing over de samenstelling
van gezinnen. Hoe maak je van een gezin een mooi sociaal
geheel?
Het ‘klassieke’ gezin bestaat uit een vader, moeder en
enkele kinderen. Maar tegenwoordig zijn er veel varianten:
het eenoudergezin, het twee-oudergezin - m/v, v/v of m/m
- met grootouders, met eigen kroost, stiefkinderen,
pleegkinderen, deeltijdkinderen… Soms is het best een klus
om van een gezin - klassieke of nieuwe variant - een geheel
te maken. De bonte mengeling van individuen maakt vaak dat
maatwerk nodig is. Kinderen uit één en hetzelfde gezin, van
dezelfde ouders, kunnen al zeer verschillend zijn en ouders
voor een grote opvoedklus zetten. Wat voor de één opgaat,
werkt niet voor de ander. Als de leden van een gezin uit
verschillende gezinnen komen (bijvoorbeeld bij een nieuwe
relatie na een scheiding), is de klus om een geheel te
vormen soms extra ingewikkeld. Temeer omdat dan een stuk
gezamenlijke geschiedenis ontbreekt.
Hoe maak je met al die verschillende dessins, kleuren en
patronen in je gezin je eigen unieke lappendeken? Jacques
Meulman biedt in zijn lezing creatieve handreikingen voor
dit ‘patchwork’.
* Donderdag 14 april 2011
* 20.00 – 22.00 uur
* Rudolf Steinerschool, Weltevreden 6, 3731 AL De Bilt
* kosten 8 euro
* meer informatie op www.steinerschool.nl
Werkgroep scholing Rudolf Steinerschool De Bilt

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

Datum
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
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

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

Activiteit

Opmerking

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;
09:30 tot 10:30 uur; en van 11:00 tot 12:00 uur;
Ochtend

Geen school
Ouderavond Klas 6
Ouderavond Klas 5
Rommelmarkt
Toneelstukje klas 1

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;
12:00 tot 15:00 uur; voor schoolkamp 6e klas

Meivakantie
Verkeersexamen Klas 5
Kennismakingsavond
Nieuwe eerste klas
Verkeersexamen Klas 5
Ouderavond Klas 3
Ouderavond Januariklas 1
Ouderavond klas 1
Toetsweek
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

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;
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
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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

Schoolreisje Klas 3
Sint Jansfeest
Toneelstuk Klas 5
Kennismakingsochtend
nieuwe kleuters
Toneelstuk Klas 5
Informatiemiddag
Ouderavond kleuterklassen
Schoolreisje januariklas 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

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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