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Mededelingen van het bestuur

Nieuwbouw
Besteding stelposten
Door een gift van peuterhof Windekind van maar liefst
25.000,- euro, is het nu mogelijk de hele school te sluieren,
dus ook de grote zaal en de gangen. Tevens kunnen wij
hierdoor enkele bezuinigingen in het schoolplein ongedaan
maken. Wij willen iedereen van Windekind en in het
bijzonder Juf Willy en Juf Erica en van het bestuur Lien en
Lieke en tot slot Marianne van de SKBNM enorm bedanken
voor dit gebaar waar wij allen profijt van hebben.
Verhuizing
De oplevering van het nieuwe schoolgebouw door de
aannemer staat nog altijd gepland voor week 21 (eind mei).
Het ziet er echter naar uit dat de interieurbouwer van de
keukens en de kasten zijn werk niet voor die tijd af heeft.
Volgende week woensdag zal ik tijdens de bouwvergadering
de definitieve opleverdatum van de interieurbouwer
krijgen. Dit heeft mede te maken met het inmeten op de
locatie wat pas recent mogelijk was. De bouwer is geen
grote partij en is niet in staat heel snel veel werk te
leveren. Hij was echter wel de goedkoopste en de beste en
daardoor kunnen wij meer met ons budget kopen. Een
gunstig effect van een latere oplevering is dat dan echt alle
kinderziektes uit het pand zijn en dat er geen geboor meer
plaatsvindt. Ook geeft het meer tijd om gezamenlijk het
schoolplein te bouwen. De inschatting is dat we eind juni
gaan verhuizen. De definitieve verhuisdata zullen worden
gepland door schoolleiding en team.
Presentatie schoolplein
Er was gisteren een goede opkomst vanuit de buurt en
school. Ca 60 volwassen en ca 20 kinderen zijn tussen 17:00
uur en 19:00 uur langs geweest. De reacties waren vrijwel
unaniem positief. Voor de gemeente was dit een zeer
positieve avond. Vanuit de buurt kwam eigenlijk
voornamelijk zorg over het parkeergedrag van onze ouders,
wat tot veel overlast zorgt voor de buurt. Er is duidelijk
gemaakt dat met de kiss en ride strook, de extra
parkeerplaatsen en een strenger handhavingsbeleid er
minder overlast verwacht wordt. Hoop dat iedereen hier
bewust mee omgaat.

Landschapsontwerper Ger is er klaar voor met zijn team
van bouwers, de budgetten zijn definitief, er moeten nog
enkele formaliteiten met de gemeente plaatsvinden en dan
kan het echte werk beginnen.
Groet,
Boris (bestuurslid voor nieuwbouw)

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Voorschoolse opvang
Langs deze weg wil ik de behoefte peilen aan voorschoolse
opvang in onze eigen school, naast de andere vormen van
opvang die momenteel door de SKBNM worden aangeboden.
Destijds is een enquete gehouden om de wensen ten aanzien
van opvang in kaart te brengen. Naar aanleiding van een
vraag hierover wil ik kijken hoe groot de behoefte nu is en
dan betreffende opvang voor schooltijd, van 7.30-8.30 uur.
Als u mij dit wilt laten weten per mail
(schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl) dan kan ik dit verder
uitwerken in samenspraak met de SKBNM.
Bij voorbaat dank,
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur

Nieuwe schoolgebouw
Voor het nieuwe schoolgebouw is er op facilitair gebied van
alles te regelen zoals adreswijzigingen doorgeven,
verhuizing organiseren van telefoon-, gas-, water en
lichtaansluitingen, offertes van facilitaire bedrijven
opvragen zoals voor de schoonmaak en andere facilitaire
zaken, etc. Het zou heel fijn zijn als er een ouder is die
deze taak de aankomende periode op zich zou willen nemen.
Wil je dit doen, laat het dan weten aan Matthijs Siers, de
coördinator ouderbetrokkenheid. Mail naar
cob@vrijeschoolmichael.nl of bel 06-53524214.

Klas 3
Klas 3 gaat eerder op schoolreis dan in de agenda van de
schoolbel vernoemd staat.
Het schoolreisje valt op di 24 mei ipv di 21 juni. Het
schoolreisje duurt tot 17.00. Nader bericht volgt.
Hartelijk dank, groet Karen

Michiel de Ruyterlaan 24A
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Pagina 1 van 5

Klas 6 nodigt jullie allemaal van harte uit op de traditionele:

FEESTELIJKE ROMMELMARKT

Mocht je overwegen ook ooit klassenouder te worden of
heb je anderszins belangstelling om hieraan mee te werken,
wees welkom!

tbv het schoolkamp van klas 6

Felies de Vilder, Nynke Bogtstra, Florien Linck
Oudercontactraad@vrijeschoolmichael.nl

‘Kom, proef, kijk en luister en help klas 6 naar Texel!”

Van de overkant…

Woensdag 27 april van 12.00 tot 15.00 uur
op het schoolplein van de Michiel de Ruiterlocatie.

Foto’s van 4/4/2011

DE MARKT
Op de markt kan je terecht voor speelgoed, boeken,
kleding, servies, woondecoratie, strips, knutselspullen,
luisterboeken, cd’s, en poppen. Er is dit jaar zelfs een
speciale kraam met unieke, vilten accessoires, door de
kinderen zelf met liefde en aandacht gemaakt.
Sla nu vast speelgoed in voor de volgende verjaardag van je
kind, koop je zomergarderobe, je stapel vakantieboeken of
vul je servieskast aan!

RESTAURANT
Er is een ‘restaurant’ met lekkere bio-sapjes, verse shakes,
zelfgemaakte taarten en zelfs bio-ijsjes!

Yoram en Thijmen inspecteren de isolatie voordat de
tweede gipslaag er op gaat.

PODIUM
Bandje, diabolo act, saxofoon, poppenkast voor de kleuters
en wellicht een hele bijzondere surprise-act.
Ps: er is geen pinautomaat, neem lekker veel cash geld mee!
Tot dan!

OCR avond 19 april 2011
Beste ouders,
Dinsdagavond 19 april 2011 wil de Oudercontactraad graag
verder aan de slag met de actiepunten die tijdens onze
afgelopen bijeenkomst naar voren zijn gekomen. Daardoor
nodigen we weer in het bijzonder de klassenouders uit.

Mooi uitzicht volgens de jongens…

Wij hebben een korte, maar krachtige bijeenkomst voor
ogen. 20.00 uur koffie. Aanvang 20.15 uur, afsluiten 21.30
uur. In klas 6. Graag aanmelden als je komt (email of op
plein).
We willen een begin maken met een draaiboek en
informatiemap per klas.
Wij zorgen voor ordners, graag mapjes en overzichtjes die
je als klassenouder al gebruikt of opgezet hebt meenemen!
Verder willen we graag een soort oefenuurtje doen om de
“antennefunctie” van klassenouders wat meer handvaten te
geven.

Dit is wel een eye-catcher: de betegelde buitenmuur.
Eddy de Boer
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Concert 'vijf jaar Percussieclub' 15 april

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.

Magneetvelden
Energetische blokkades opheffen en weefselherstel mbv
laagfrequente magneetvelden.
Door de eeuwen heen werd aan magnetisme
geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven. De oude
beschavingen werkten er al mee.
Hierop voort onderzoekend is een apparaat ontwikkeld dat
specifieke laagfrequente magneetvelden uitzendt. Met welk
doel?
Om een levend lichaam dat streeft naar een optimale
magnetisch evenwicht specifieke hulp te bieden. Een
lichaam kan een hoop verstoringen zelf oplossen, mits er
genoeg energie beschikbaar is van een bepaalde frequentie.
Bij verstoringen kan men denken aan verrekte spieren,
blauwe plekken, stress, last van vrouwencyclus, psychische
blokkades, hormoonregulatie, enz, enz… ELKE
VERSTORING KAN BEHANDELD WORDEN.
Wat kunt u verwachten?
Mbv de biotensor worden de zwakste plekken in de
acupunctuur-energiebanen gevonden. Vervolgens wordt de
specifieke frequentie ingesteld op de FTS Mastercure en u
kunt genieten van het ondergaan van de magneetvelden. Dit
kan 45 minuten tot een uur duren.
De methode wordt aangeboden voor 20 euro.
Vindt u dit interessant en mocht u willen ervaren hoe dit
apparaat u kan helpen, bel dan 06-33898932.
Praktijkadres: Goudenregenstraat 14, Bussum
Telefoonnummer: 06-33898932
Enkele resultaten:
-longinhoudverbetering bij astmatische bronchitis
-stress met 30% afgenomen
-chronische energietekorten opgelost
-na ooglidcorrectie geen blauwe plekken
-zwelling van de knie binnen 24 uur weg
-betere samenwerking tussen de hersenhelften.(denk aan
dyslecten)

Op vrijdag 15 april vindt het jaarlijke concert van de
Percussieclub plaats. Het wordt het feest van ons vijf-jarig
bestaan.
Dit keer wordt de groep versterkt door Klap van de Molen,
bestaande uit de muzikale broers Kasper en Frank van der
Meulen. Enâ€¦ we hebben een heus voorprogramma: BMOL
World Percussion. Het belooft dus een uitzinnig
slagwerkfeest te worden, zoals nog nooit in Bussum
gehoord!
Over 'BMOL World Percussion':
dit is de naam van de slagwerkgroep van muziekvereniging
B.M.O.L. (Bevriend met onze leden) uit 's Graveland. Deze
groep van ongeveer 15 gemotiveerde slagwerkers brengt
een mix van bruisend en energiek Japans en Afrikaans
slagwerk en improviseert daarbij ook nog. World Percussion
deed in 2005 een tour langs verschillende zalen en theaters
in Nederland. World Percussion verzorgt het
voorprogramma en zal zich laten zien in vier totaal
verschillende stukken.
Concert 'vijf jaar Percussieclub' 15 april
Aanvang 20.30
Locatie: ELCKER Theater [ in BREEDUIT ]
Lange Heul 149-G
1403 NH Bussum

Het is waarschijnlijk verstandig om te
reserveren: 035-6932855 | info@elckertheater.nl
Kaartjes:
V
â‚¬ 12,00,
CJP
â‚¬ 9,00,
65+
â‚¬ 9,00,

vrienden: â‚¬ 9,00
vrienden: â‚¬ 6,75
vrienden: â‚¬ 6,75

Kinderyoga
Iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur is er een
kinderyoga groep voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Niet een
uur lang stilzitten, maar lekker thuiskomen bij jezelf met
behulp van visualisatie- en ademhalingsoefeningen,
yogahoudingen, massages, mantra´s zingen, mandala´s
kleuren, muziek en nog veel meer. Elke week weer een leuke
nieuwe les en elke laatste woensdag van de maand een extra
creatieve les.
Wil je het een keer proberen? Kom dan een gratis proefles
doen. Vind je het leuk, dan kost het daarna 7,50 euro per
keer of 70 euro voor 10 keer.
Bij genoeg animo start er ook een kleutergroep voor 4 tot 6
jarigen van 15.45 tot 16.30 uur en voor de tieners van 13
tot 17 jaar is er een les van 18.00 tot 19.00 uur. Huizerweg
16 te Bussum
Voor meer info, zie website: www.heartfullnesshetgooi.nl,
info@heartfullnesshetgooi.nl
of bel met Mandy Munter, 06-27511824
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
April 2011
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
Dinsdag 21 juni
Vrije School Michaël
Michiel de Ruyterlaan 24A
Postbus 344
1400 AH Bussum

Activiteit
Ouderavond Klas 2
Verkeersexamen Klas 5
Palmpasenfeest
Ouderavond OCR
Fietscontrole Klas 5
Pesachmaaltijd Klas 3
Geen school
Geen school
Ouderavond Klas 6
Ouderavond Klas 5
Rommelmarkt

Opmerking

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

Toneelstukje klas 1
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
Schoolreisje Klas 3

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

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

Sint Jansfeest
Toneelstuk Klas 5

17:00 tot 20:00 uur;
Ochtend

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

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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