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Mededelingen van het bestuur
Deze week geen mededelingen

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe eerste klas
verplaatst
In de jaaragenda staat de kennismakingsavond voor de
nieuwe eerste klas van het komend schooljaar gepland op
dinsdagavond 17 mei. Deze bijeenkomst zal op een later
moment worden gehouden: Op dinsdagavond 7 juni om 20:00
uur. De ouders van de oudste kleuters ontvangen nog een
brief met uitnodiging en informatie over de avond.
Frank de Kiefte

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Beste ouders,
Sommige ouders hebben al een bekeuring gehad, vanwege
het parkeren op het grasveld, met je auto half op het gras
en half op de weg is verboden.
En wilt u ook kijken bij de gevonden voorwerpen, er gaat
weer wat naar de container van het Rode kruis.

Van de overkant…
Foto’s van 18/4/2011

En heeft iemand en oplossing voor het supermooie wollen
wandkleed, wat onder de motten zit, ik heb er al
mottenbalzakjes aangehangen maar het helpt niet, hij is
erg groot en kan niet dubbelgevouwen worden, hij heeft
altijd in de grote zaal gehangen in de oude school. En nu ligt
hij in de schuur. Weet iemand een oplossing of hij nog te
redden is. Hij is wel bijna ‘vergaan’ helaas.
Groetjes
Nelly

Links: Hemelwaterafvoer aansluiten op de ‘plastic dozen’ die
nu ingegraven zijn.
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Rechts: Plafondafwerking in de gang begint vorm te krijgen.
Mooi om de rechte lijn van het houtwerk te zien tegen de
inspringende wanden van de lokalen
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.

De Bilt: workshop rietvlechten

Op het binnenplein is de eerste muur vrij van steigerwerk.
Tegels tot bovenkant duur en daarboven schoon stucwerk.

Mieke Langenhuizen van Vlechterij ’t Wilgennest geeft op
zaterdag 21 mei op de Rudolf Steinerschool in De Bilt een
workshop rietvlechten. Aan het eind van de dag ga je met
een eigengemaakte mand naar huis. De workshop start om
10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Inclusief overheerlijke
lunch bedragen de kosten voor de dag €35,-. Voor meer
informatie en inschrijven kun je mailen naar
werkgroepscholing@gmail.com. Uiterste inschrijfdatum is
maandag 25 april.
Werkgroep scholing Rudolf Steinerschool De Bilt

Kinderopvang Twinkel
Openstaande kindplaatsen per 1 juni 2011

De binnenkant van het ‘tiende lokaal’ begint vorm te krijgen.
Latexen is gestart evenals het ‘valse plafond boven het
ingangs- en keukengedeelte.
Kinderopvang Twinkel is een kleinschalig kinderdagverblijf
op antroposofische basis. Het kinderdagverblijf is
gevestigd in een grote Gooische villa aan de Nassaulaan 24
te Hilversum. Hier bieden wij opvang aan één groep van
maximaal twaalf kinderen per dag, in de leeftijd van 0-4
jaar.

En de ‘hal boven’. Achter is de liftdeur te zien. De lift is
geïnstalleerd.
Eddy de Boer
Per 1 juni 2011 hebben wij nog de volgende plekjes
beschikbaar:
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Aantal plekken
1
1
1

Beschikbare dag
dinsdag
woensdag
vrijdag

Leeftijd
1 tot 4 jaar
0 tot 4 jaar
1 tot 4 jaar

Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met
eigenaresse Nicole Lips 06 – 24 22 0180
Voor meer informatie, zie onze site
www.kinderopvangtwinkel.nl

Godsdienstlessen
Beste ouders,
Sinds november worden er godsdienstlessen gegeven.
Op verschillende Vrije Scholen wordt dat door de leraren
gedaan. In ons geval gaat het uit van de
Christengemeenschap, gemeente Het Gooi. Ze vinden
daarom ook plaats in de kerk te Bussum.
De 1e groep (van klas 1 t/m 3) telt nu 12 kinderen. Maar de
2e groep (klas 4 t/m 6) is met 3 kinderen vooralsnog te
klein om echt een groep te zijn.
Voor de kinderen die in deze tijd zo veel indrukken te
verwerken krijgen en in een materieel overbelichte wereld
opgroeien, is het van belang dat er op een rustpunt in de
week een ander geluid klinkt.
Terwijl deze innerlijke rust bij de verhalen in de klas op de
Vrije School zeker aanwezig zal zijn, krijgt bij de
godsdienstlessen daarenboven het religieuze element nog
extra aandacht.
Op de ouderavond op donderdag 25 maart in de kerk willen
wij u daarover meer vertellen.
Intussen kunnen de kinderen natuurlijk al aangemeld
worden voor de twee godsdienst-groepen.
Ouders die hun kind deze religieuze beleving willen geven,
behoeven geen lid te zijn van de Christengemeenschap.
Praktische gegevens:
* De lessen worden gegeven door Job de Raadt
(gepensioneerd Vrije Schoolleraar van de Vrije School
Michael).
* Zij vinden plaats één maal in de 14 dagen op
vrijdagmiddag in de kerk van de
Christengemeenschap
aan de Veldweg nr. 1 te Bussum.
1e groep van 15.00 tot 16.00 uur.
2e groep van 16.15 tot 17.15 uur.
*De data zijn:
23 april **) / 14 en 28 mei
11 en 25 juni / 9 juli
**) 23 april komt in de plaats van 30 april, Koninginnedag.
* De kosten bedragen € 55,- per kind per jaar.
* Opgeven of nadere informatie bij ondergetekende:
telefonisch 035 -52 56 308
of per mail: deraadt.prior@kpnplanet.nl

Bezoek aan de Paas-grot
UITNODIGING VOOR EEN BEZOEK AAN DE ‘PAAS –
GROT’
Evenals vorig jaar willen we met de kinderen van de
godsdienstles tijdens het Paasfeest in de
Christengemeenschap weer iets bijzonders doen.
Deze keer wil ik met de zes kinderen een ‘gespeelde
vertelling’, getiteld: ‘Och’ laten zien.
Deze vertelling eindigt met een gang door de Paas-grot
voor alle aanwezige kinderen…
Dit laatste is enigszins te vergelijken met het
Adventtuintje…
Het is belangrijk om de tijden goed in de gaten te houden.
Op de eerste Paasdag, zondag 24 april, ziet het tijdschema
er als volgt uit:
10.00 – 11.00 uur: Mensenwijdingsdienst
*11.15–11.30 uur: Zondagsdienst voor de kinderen (er is dan
geen vertelling) (* precies!)
Om 11.45 gaat de deur open voor diegenen die de
Kinderdienst niet meegemaakt hebben.
11.45 – 12.15 uur: Zaal ombouwen, aankleden, schminken.
Ca. 12.15 – 13.00 uur: Gespeelde Paas-grot-vertelling met
gang door Paas-grot.
We nodigen hierbij natuurlijk ook de kinderen uit, die vorig
jaar de godsdienstlessen gevolgd hebben en hun ouders, en
verder alle grootouders en andere belangstellenden om dit
feest bij te wonen.
Evenals vorig jaar wordt ook nu uitdrukkelijk verzocht géén
geluid- of beeldopnames te maken!
Mocht je met je kind voor het eerst naar een Kinderdienst
gaan, neem dan tijdig contact op met de geestelijke Els
IJsselmuiden.
Ná Pasen ziet het godsdienstlesrooster er als volgt uit:
26/04, 10/05, 24/05, 07/06, en 21/06.
De data voor de Kinderdiensten zijn: 01/05 (géén), wel op:
15/05, 29/05. 12/06, 26/06.
Met vriendelijke groet,
mede namens Els IJsselmuiden,
Job de Raadt
(035 – 52 56 308 of deraadt.prior@kpnplanet.nl

Met hartelijke groet en wellicht tot ziens,
mede namens Els IJsselmuiden (geestelijke),
Job de Raadt.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
April 2011
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
Dinsdag 7 juni
Vrijdag 10 juni
Zondag 12 juni
Maandag 13 juni
Vrijdag 17 juni
Vrijdag 24 juni
Donderdag 30 juni
Juli 2011
Vrijdag 1 juli

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

Activiteit

Opmerking

Ouderavond Klas 6
Ouderavond Klas 5
Rommelmarkt
Toneelstukje klas 1

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
Schoolreisje Klas 3
Avond4daagse
Avond4daagse
Toetsweek
Algemene ouderavond

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

Geen school
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag
Kennismakingsavond
Nieuwe eerste klas
Pinksterfeest

Hemelvaart

Geen school
Verjaardagsuitje Klas 2
Sint Jansfeest
Toneelstuk Klas 5

Kennismakingsochtend
nieuwe kleuters
Toneelstuk Klas 5

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
20:00 uur;

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
17:00 tot 20:00 uur;
Ochtend

kleuterklassen vrij
Ochtend

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

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
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

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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