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Mededelingen van het bestuur

Update over de nieuwbouw
De eindfase van de nieuwbouw is in volle gang. Er wordt
volop gewerkt aan het monteren van keukens en kasten in
de lokalen en aan het sluieren van de muren.
De verwachte definitieve opleverdatum van het gebouw is
verschoven naar 8 juli. Deze uitloop ten opzichte van de
eerder genoemde planning van oplevering door de aannemer
in week 21 heeft met name te maken met het later
beschikbaar komen van een geschikte elektravoorziening
voor het opgangbrengen van de installaties. Benodigde
voorziening bleek in de buurt niet beschikbaar waardoor
door netwerkbeheerder Liander extra kabels moeten
worden aangelegd/grondwerk moet worden uitgevoerd, wat
meer tijd neemt. Ook neemt het drogen/uitharden van de
vloeren zodat het marmoleum overal kan worden gelegd iets
langer tijd dan eerder door de uitvoerder gepland.
Realisatie van het landschap zal naar verwachting aanvangen
half juni en rond het einde van het schooljaar worden
afgerond.
Boris Hilberdink

Beste ouders,
Na bijna vier jaar ga ik het bestuur van de school verlaten
om redenen die ik hieronder graag toelicht.
Sinds oktober 2007 heb ik in het schoolbestuur
verschillende functies vervuld. De eerste twee jaar als
bestuurslid personeel en later als voorzitter waren
intensief. Toen medio vorig jaar duidelijk werd dat ik voor
mijn werk regelmatig enige weken in het buitenland ging
verblijven, heb ik het voorzitterschap aan Rodim van Es
kunnen overdragen. Vanaf dat moment was ik gewoon
bestuurslid. Gaandeweg heb ik steeds meer letterlijk
invulling moeten geven aan het begrip ‘besturen op afstand’.
Nu is een goed moment gekomen om afscheid te nemen en
daarmee ook ruimte te maken voor enthousiaste nieuwe
bestuursleden. We kijken namelijk terug op een goed
bestuursjaar waarin de realisatie van lange termijn
doelstellingen centraal is komen te staan (nieuwbouw
tezamen met interne en externe organisatie). Het is mede
een verdienste van de resterende bestuursleden dat dat nu
allemaal van de grond begint te komen.

Vanaf hier wil ik eenieder bedanken voor het vertrouwen.
De Vrije School Michaël heeft een warm plekje in mijn
hart. Ik ben blij en trots als ouder verbonden te blijven.
Met vriendelijke groet,
Giel Verbeeck

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Verhuizing
De verhuizing zal plaatsvinden in de laatste schoolweek
voor de zomervakantie. Aan het begin van de laatste
schoolweek zullen we afscheid nemen van de zesde klas; Op
maandag 18 juli ontvangen zij hun getuigschrift en op
dinsdag 19 juli zal het afscheid zijn. De laatste drie dagen
van de laatste schoolweek van het jaar zullen in het teken
staan van de verhuizing.
De musical van de zesde klas zal naar alle waarschijnlijkheid
plaatsvinden in de zaal van de nieuwe school, ook al is de
school dan nog niet verhuisd.
Barbara Wilkes zal de verhuizing wederom coördineren. Nu
de data bekend zijn zal zij binnenkort meer informatie
geven over de verhuisactiviteiten en de planning daarvan. In
de volgende editie van de Schoolbel zullen de data van de
laatste schoolweek in de agenda worden aangepast. In deze
editie treft u nog de bestaande data. Woensdag 20 juli zal
naar verwachting voor alle kinderen nog een schooldag zijn.
Frank de Kiefte

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

Informatie over de avondvierdaagse
Goed lezen!
Beste ouders,
Dit jaar gaan we met 52 (oud)leerlingen van onze school de
avondvierdaagse lopen.
De avondvierdaagse start op maandag 23 mei en duurt t/m
donderdag 26 mei.
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De start vindt plaats, alle vier de avonden, bij de sportclub
" Allen Weerbaar", aan de Zanderijweg in Bussum (de
sportvallei).
De 5 km vertrekt alle avonden om 18.30 uur.
De 10 km vertrekt maandag, dinsdag, woensdag om 18.15
uur en op donderdag om 18.30 uur.

Iedereen graag een kwartier eerder
aanwezig !
Voor de nieuwkomers het volgende:
Bij sportclub AW aangekomen, loop je de trap omhoog.
Boven gekomen staat een bord met daarop het veld
getekend, onderverdeeld in vakken met nummers. Je zoekt
onze schoolnaam en loopt vervolgens naar het veld. Op het
veld staan de begeleiders op je te wachten.
Het veldnummer is voor alle 4 de avonden hetzelfde.

De groep verzamelt op het Wilhelminaplantsoen, waar de
muziekkorpsen zich tussen de scholen voegen. Op het
plantsoen is het dan een drukte van belang.
Vanaf 20.00 uur lopen we in een stoet richting eindpunt
(het startveld).
De hele groep loopt naar het veld alwaar de medailles
worden uitgereikt.
Ik wens iedereen een gezellige wandelweek met veel zang
en plezier!
Sandra Westerveld (035 6245500 of 06 489 09 635)

Van de overkant…
Foto’s van 4/5/2011 en 5/5/2011

Ophalen:
De ervaring heeft geleerd dat de kinderen aan het einde
van de route de groep verlaten en met hun ouders meegaan.
Het is voor ons dan niet meer mogelijk de kinderen bijeen
te houden.

Maak daarom goede afspraken met uw kind.
De begeleiding loopt terug naar de startplaats op het veld.
De kinderen die daar opgehaald worden moeten er zelf voor
zorgen dat ze de begeleiding niet uit het oog verliezen.

Nog wat andere tips:
• Kom zoveel mogelijk op de fiets, parkeren is
problematisch.
• Neem weinig snoep mee, hier krijg je alleen maar dorst
van.
• Citroen met pepermunt in een zakdoek gewikkeld s.v.p.
niet meegeven! Dit beschadigt het glazuur van de tanden.
• Neem voldoende drinken mee.
• Gooi geen afval langs de weg (!), trek niet aan bomen of
struiken e.d.
• Bij onweer beslist de commissie ter plaatse of er wordt
gelopen. Het is voor ons niet mogelijk iedereen hiervan op
de hoogte te stellen.
• Bij vernielingen wordt de dader aansprakelijk gesteld.
• Indien er runderen lopen, jaag ze niet op.

De entree begint vorm te krijgen inclusief de afscheiding
naar de grote zaal

Het eerste marmoleum ligt.

Net als vorig jaar is er voor iedereen een school-t-shirt.
Deze wordt de eerste avond uitgereikt.
Elke avond zal er een stopplek zijn met een versnapering.
Bij deze wil ik iedereen bedanken die zijn hulp spontaan
heeft aangeboden. Alles is in één keer rond en daar ben ik
heel dankbaar voor!
Voor het behalen van een medaille moet het kind alle
avonden meelopen!
Op de laatste avond is het mogelijk de lopers te belonen
met een traditionele bos bloemen.
Het schilderen van het houtwerk van de kozijnen.
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Plastic om de houten balk vandaan
Eddy de Boer

Afwerking aan de buitenkant: beton weg!

Lekker kwasten!
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Mei 2011
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
Donderdag 9 juni
Vrijdag 10 juni
Zondag 12 juni
Maandag 13 juni
Vrijdag 17 juni
Dinsdag 20 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

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

Activiteit

Opmerking

Toetsweek
Avond4daagse
Avond4daagse
Voorbereiding jaarfeest
Pinksteren en Sint Jan
Schoolreisje Klas 3
Avond4daagse
Avond4daagse
Toetsweek
Algemene ouderavond

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

Geen school
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag
Kennismakingsavond
Nieuwe eerste klas
Ouderavond klas 1
Pinksterfeest

Hemelvaart
6/6 - 10/6
14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur;
20:00 uur;

Geen school
Verjaardagsuitje Klas 2
Ouderavond januariklas 1
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

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Inloop 19:45 uur; start 20:00 uur;
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;
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Donderdag 21 juli

Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

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

Getuigschriften Klas 1 t/m 5

25/7 – 5/9
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