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Mededelingen van het bestuur

Van de redactie

Deze week geen mededelingen

Nieuwe redactie voor de schoolbel gezocht

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Na drie jaar houd ik het voor gezien per de grote zomer
vakantie. Daarom zoeken we vanaf de start van het
schooljaar 2011-2012 een nieuwe redactie voor de
schoolbel.

Deze week geen mededlingen

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

Avondvierdaagse 2011
Beste ouders,
Vorige week hebben de kinderen van klas 1 t/m 6 een brief
over de avondvierdaagse meegekregen. Deze zal
plaatsvinden van maandag 23 mei t/m donderdag 26 mei.
Inschrijven kan middels het inschrijfformulier. Deze kan
samen met €6,00 ingeleverd worden bij de leerkrachten. De
laatste dag van inschrijven is dinsdag 17 mei. Let op: na de
vakantie zijn er nog maar 2 dagen dat het formulier
ingeleverd kan worden.

Idealiter meer dan 1 persoon, zodat er achtervang is bij
ziekte, dienstreis of anderszins en voor verspreiding van de
last.
Tijdsbeslag: afhankelijk van het artikelen aanbod en de
ervaring met Word: ½ tot 1 uur per week op
donderdagavond.
Het werk van de redactie van de schoolbel ligt vast in een
redactiebesluit tussen de leiding van de school en de
redactie zodat een goed fundament aanwezig is voor dit
werk.

Verdere informatie zal nog volgen in de Schoolbel van 20
mei.

Wanneer iemand belangstelling heeft maar eerst eens wil
weten wat het maken van de schoolbel inhoudt, kan gerust
met mij contact opnemen via het redactieadres van de
schoolbel: schoolbel@vrijeschoolmichael.nl .

Met vriendelijke groeten,

Eddy de Boer

Sandra Westerveld (moeder Jorán klas 4)
Telefoon: 035 6245500 of 06 489 09 635

Van de concierge
Beste ouders,
De gevonden voorwerpen moeten echt weg vandaag!!
Heeft iemand misschien thuis een oude damesfiets staan
die je niet meer gebruikt? Ik wil graag een fiets hebben op
school om boodschappen mee te doen, post te halen, naar
Breeduit te gaan en dat soort dingen, heel graag!
Groetjes
Nelly
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Van de overkant…
Foto’s van 28/4/2011

Kippenhok op het dak voor de luchtbehandeling. Ook
bovenop de nok van de school zijn twee kippenhokken
verschenen voor de ‘uitlaat’ van de warme lucht.
De steigers zijn verdwenen. Het gebouw opent zich en
toont zijn gezicht!

En de andere vleugel met rechts daarvan de BSO ingang

Links: ook de ingangspartij is vrij van steigers, er moet nog
wel wat glas gezet worden.
Rechts: binnen gaat het aftimmeren onverdroten verder.

Links: En weer een lokaal wat verder afgewerkt (boven)
Rechts: de eerste toiletten hangen ook.

De BSO schiet ook op, links de wand van het handenarbeid
lokaal, rechts, achter de ‘paal’ de ingang van de BSO.
Eddy de Boer
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
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

Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli
Woensdag 6 juli
Vrijdag 8 juli
Maandag 11 juli
Woensdag 13 juli

Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli

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

Activiteit

Opmerking

Meivakantie
Verkeersexamen Klas 5
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
Praktijk
20:00 uur;
20:00 uur;
20:00 uur;

Geen school
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag
Kennismakingsavond
Nieuwe eerste klas
Pinksterfeest

Hemelvaart

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

Geen school
Verjaardagsuitje Klas 2
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

kleuterklassen vrij
Ochtend
14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur;
studie en uitje team
alle andere kleuters vrij

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Dinsdag 19 juli
Woensdag 20 juli

Donderdag 21 juli

Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

Getuigschriften Klas 6
Laatste schooldag
kleuters
Afscheid Klas 6
Laatste schooldag
Klas 1 t/m 5
Schoonmaakdag kleuters
Schoonmaakdag onderbouw
Zomervakantie

Getuigschriftjes kleuters
8:45 tot 10:00 uur;
Getuigschriften Klas 1 t/m 5

25/7 – 5/9
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