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Van de overkant…
Mededelingen van het bestuur

Foto’s van 26/5/2011

Deze week geen mededelingen

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Algemene ouderavond van 31 mei verplaatst
De algemene ouderavond die gepland stond op dinsdag 31
mei aanstaande is verplaatst naar dinsdag 28 juni 20:00
uur. Onderwerpen die tijdens deze algemene ouderavond
aan bod zullen komen zijn o.a.: De jaarcijfers en het
jaarverslag 2010, vooruitblik en formatie voor het komend
schooljaar en het schoolplan voor de komende 4
schooljaren. Evenals vorig schooljaar, ontvangen alle ouders
voor de algemene ouderavond een brief over de formatie.
De ouderavond is verplaatst naar een latere datum omdat
nog gewerkt wordt aan het schoolplan en dat nog niet de
gehele formatie voor het komend schooljaar voor 31 mei zal
zijn vastgesteld.

De onderverdieping begint z’n eindvorm te krijgen. De
wanden zijn klaar, het plafond hangt, maar nog zoveel af te
werken..

Verhuizing
Tijdens de verhuisdagen in de laatste schoolweek zal er
voor de kleuterklassen geen school zijn op woensdag 20 juli.
Uitreiking van de getuigschriftjes in de kleuterklassen zal
zijn op dinsdag 19 juli. De onderbouwklassen hebben
woensdag 20 juli nog wel school. De verhuisdata zijn vanaf
deze week ook opgenomen in de Schoolbelagenda.
Frank de Kiefte

Mededelingen vanuit de school

De corridor boven, mooie beuken reling

Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje:
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Zie in de agenda: De 3e klas heeft 2 maal een markt voor
het ‘Bewaarde land’:

Het 10e lokaal is het verst gevorderd, een oplegvloertje
beschermt het linoleum eronder. Prachtig hoge plafonds
boven.
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Datum: donderdag 2 juni
Lokatie: Stadsschouwburg Almere, Foyer
(www.schouwburgalmere.nl)
Starttijd 15:00 uur.
Meer info te vinden op: http://www.kamermuziekalmere.nl/festivals/agenda en www.wereldorkest.com
Toegang is GRATIS.
We hopen je daar te zien,
Hartelijke groet,
Tim en Janneke
ouders van Lucy (klas Daphne) en Paula (kleuterklas Edith)

Links: De oude grote zaal is geschilderd aan de buitenkant.
Voor mij even wennen… komt massief over.
Rechts: de toiletten hebben deuren en wanden gekregen.

Zolderverkoop
Kabeltje graven… Aannemer BAM is aan het werk.
Eddy de Boer

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.

Familieconcert Het Wereldorkest op
Hemelvaartdag!
Voor al diegenen met jonge kinderen:
Op 2 juni a.s. speelt Het Wereldorkest met Jeroen
Manders en zijn zang-akrobatiekduo Hoog & Laag een
Hemelvaartskinderconcert in Almere!
Een Frans getint programma in alle stijlen en met krakers
van Vivaldi, Abba, Finse volksmuziek en veel meer.

Vrijdag 3 juni van 10:00 tot 16:00 Zolderverkoop:
*BOEKEN
*MEUBELS
*KEUKENARTIKELEN
*KINDERSPEELGOED
*KLEDING, EN NOG VEEL MEER!!!
*GRABBELTON EN
BALLEN GOOIEN
ADRES: BOEKWEITSKORREL NR: 11, LAREN
Door van den Borst
Maureen van den Wall Bake

Goois openluchttheater is weer open!
Voorstellingen:
5 juni: Balletschool Eemnes (Sprookjes en Elementen)
12 juni: Dat is Wijs (Liedjesprogramma)
19 juni: Clown Bassie (www.clownbassie.nl)
26 juni: Pinokkio (Marc van Driel Theater Baarn)
Meer informatie: www.gooisopenluchttheater.nl. Heidelaan,
Eemnes, naast nr. 24
Eddy de Boer
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Mei 2011
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei
Juni 2011
Woensdag 1 juni
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Woensdag 8 juni
Donderdag 9 juni
Vrijdag 10 juni
Zondag 12 juni
Maandag 13 juni
Dinsdag 14 juni
Woensdag 15 juni
Dinsdag 20 juni
Dinsdag 21 juni
Vrijdag 24 juni
Dinsdag 28 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
Maandag 18 juli
Dinsdag 19 juli
Vrije School Michaël
Michiel de Ruyterlaan 24A
Postbus 344
1400 AH Bussum

Activiteit

Opmerking

Toetsweek
Algemene ouderavond

20:00 uur; o.a. over jaarverslag 2010 en nieuwe schooljaar
(verplaatst naar 28 juni)

Markt klas 3
Geen school
Geen school
Toetsweek
Informatiemiddag
Kennismakingsavond
Nieuwe eerste klas
Markt klas 3
Ouderavond klas 1
Pinksterfeest

13:15 uur; tbv bewaarde land
Hemelvaart
6/6 - 10/6
14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur;
13:15 uur; tbv bewaarde land
20:00 uur;
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Bewaarde land
(datum verschoven)
Inloop 19:45 uur; start 20:00 uur;
Bewaarde land
17:00 tot 20:00 uur;
Bewaarde land
20:00 uur; o.a. over jaarverslag 2010 en nieuwe schooljaar,
locatie wordt nader bekend gemaakt.
Ochtend

Geen school
Klas 3
Verjaardagsuitje Klas 2
Ouderavond januariklas 1
Klas 3
Sint Jansfeest
Klas 3
Algemene ouderavond
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
Afscheid 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

8:45 tot 10:00 uur

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

Getuigschriften kleuters en
klas 1 t/m 5
Verhuisdag
Schoonmaak kleuterklassen
Verhuisdag
Schoonmaak kleuterklassen
Verhuisdag
Zomervakantie

Laatste schooldag kleuters
Laatste schooldag onderbouw
Kleuterklassen geen school
Geen school
Geen school
25/7 – 5/9
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peuterhof Windekind
buitenschoolse opvang Michaël
en

Kent u de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van de SKBNM, gevestigd
in het schoolgebouw van uw kind(eren)?
Peuterhof Windekind

Peuterhof Windekind is een peuterspeelzaal op antroposofische basis, bedoeld voor kinderen van twee en drie jaar.
De leidsters van Windekind dragen zorg voor een warme en huiselijke sfeer, met speelgoed dat gemaakt is van
natuurlijke materialen.
Windekind biedt peuters een verrijking van hun
leefomgeving, met leeftijdsgenootjes om mee te spelen,
speelgoed dat anders is dan thuis en leidsters om
nieuwe dingen van te leren. De peuterspeelzaal vormt
daarmee een goede voorbereiding op de basisschool.
Op dit moment hebben wij plek bij Windekind op de
maandag- en woensdagochtenden. Loop gerust eens
binnen bij Windekind met uw peuter, ‘s ochtends tussen
09.30 en 10.00 uur. Wilt u overleggen over een plekje
voor uw kind, neem dan contact op met Rommie van der
Schaar op maandag, dinsdag en woensdag tussen
09.00-14.00 uur via (035) 647 30 65.
Buitenschoolse opvang Michaël

Vrije School Michaël heeft een convenant met de SKBNM afgesloten in het kader van de buitenschoolse opvang.
De SKBNM biedt bij BSO Michaël opvang aan in vaste leeftijdsgroepen, bestaande uit maximaal twintig kinderen,
waarbij elke groep wordt begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers.
De BSO krijgt in het nieuwe gebouw de beschikking over drie huiskamers. In deze huiskamers hebben de kinderen
de mogelijkheid rustige activiteiten te doen. Daartoe worden speelhoeken ingericht, die aansluiten bij de behoeften van
de kinderen en de pedagogische uitgangspunten van de BSO. Vrij spelen is natuurlijk altijd mogelijk. Daarnaast bieden
de pedagogisch medewerkers creatieve, muzikale en sportieve activiteiten aan, die vaak betrekking hebben op de
seizoenen en de jaarfeesten. Natuurlijk spelen de kinderen ook vaak buiten, waarbij het bewerken van speksteen en
rondrijden op skelters favoriete activiteiten zijn!
De buitenschoolse opvang werkt vanuit het antroposofische mensbeeld en er wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en biologisch(-dynamisch)
voedsel. Het pedagogisch werkplan van de BSO sluit aan bij de pedagogische visie
van de school, zodat de kinderen te maken hebben met een continue lijn in de
opvoeding. De nadruk wordt gelegd op warmte, geborgenheid, ritme, aandacht voor
het individu en spel.
De openingstijden van de BSO sluiten aan op de schooltijden. Tijdens
de schoolweken zijn de openingstijden voor de jongste kinderen 13.15–14.30 uur en
13.15–18.00 uur, en voor de oudere kinderen 14.30–18.00 uur. De eindtijd kan, als
ouders daar behoefte aan hebben, verlengd worden tot 18.30 uur. Tijdens de
vakantieweken is de BSO vanaf 08.00 ’s ochtends geopend. Op dit moment hebben
we op alle dagen plek voor uw kind(eren). Kijk voor meer informatie op www.skbnm.nl
of bel (035) 697 00 75.

SKBNM
Beide locaties zijn onderdeel van de SKBNM. Voluit heten we de Stichting
Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg. Wij willen de kinderen die we
opvangen alle ruimte bieden om te spelen en zich in brede zin te ontwikkelen. Ook uw kind geven we graag de beste
opvoeding die mogelijk is!
Kijk voor meer informatie op www.skbnm.nl.
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