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Mededelingen van het bestuur
Geachte ouders/verzorgers,
Op 9 februari j.l. heeft u van het bestuur een brief
ontvangen inzake de financiële situatie en dat de
verwachte kosten voor 2011 hoger uitvielen dan de
verwachte inkomsten. Het bestuur heeft de verwachting
gehad dat het aantal leerlingen in de toekomst zou groeien
waarmee de begroting sluitend zou worden. Er is gevraagd
om een extra bijdrage te leveren van €11,--‐ per maand, per
kind totdat de extra leerlingen er zijn waardoor de
overheidsbijdrage zou stijgen.
We concluderen nu dat de website, de open dag en alle
andere PR--‐ en wervingsacties positief gewerkt hebben en
het aantal leerlingen gestegen is. De groeitellingen zijn
bevestigd door OCW, waardoor we een extra bekostiging
ontvangen. Per 1 juni zullen de incasso opdrachten voor
deze extra bijdrage van €11,--‐ dan ook gestopt worden. We
willen iedereen die dit bedrag heeft gegeven hartelijk
danken voor hun bijdrage en vertrouwen. Mede dankzij hen
hebben we de afgelopen periode met vertrouwen het
ingezette beleid op kwaliteit kunnen handhaven.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Marco van Laerhoven
Ellen Hemerik

Mededelingen vanuit de schoolleiding
Deze week geen mededelingen

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

SINT JAN 2011 voor klas 1 tm 6.
Op vrijdag 24 juni a.s. zullen we met de kinderen en ouders
van klas 1 tm 6 het Sintjansfeest vieren op een nieuwe
locatie: dagrecreatieterrein Drakestein in Lage Vuursche.
(kleuters vieren het feest ’s ochtends elders).
Het feest is vanaf 17.00u (inloop) tot 20.00u. Nadere
informatie volgt.
Ik heb alvast een paar hulpvragen:
Wie wil “stagelopen” bij de Vuurmeester? Ook dit
jaar zal Jaap Zaagman het vuur verzorgen, maar

hij heeft aangegeven dat hij dat dit jaar voor het
laatst doet. Heb je belangstelling om eens van
dichtbij te kijken hoe dat gaat en wellicht volgend
jaar (een verantwoord) vuur te maken, dan kun je
je melden bij mij.
Wie kan EHBO-er zijn? Graag met geldig diploma
EHBO, BHV of verpleegkunde.
Wie kan ’s middags rond 15.00u materialen
vervoeren in een stationwagon of aanhanger? Het
gaat om o.a. de schragentafels.
Kunt u één van de taken doen, laat het me even weten.
We hopen op weer een mooi feest!
Jeanny van den Brand
Coördinator Sint Jan

Pinksteren
Vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart vieren
we het pinksterfeest. Het Griekse 'Pentecostes' betekent
de 50ste dag en van dit woord is de naam Pinksteren
afgeleid. Pinksteren werd ook wel Bloeifeest of
Bloemenpasen genoemd en is van oorsprong een
vruchtbaarheidsfeest. Er is in de meimaand een overvloed
aan bloemen en bloesems die bevrucht moeten worden,
zodat de plant straks vrucht zal dragen.
De christenen namen deze feestdag over om de nederdaling
van de Heilige Geest over de apostelen te gedenken. Men
ging de gaven in de natuur beleven als een gave van Gods
scheppende geest. Mei- en minneliederen werden
geestelijke liederen, waarin Christus werd bezongen als de
bruidegom van de ziel.
In de Middeleeuwen werd Pinksteren het uitbundigst
gevierd. De mensen kozen een zogenaamde Pinksterblom of
bruid, het mooiste meisje uit het dorp, dat in het
middelpunt stond van het drie dagen durende feest, vaak
vergezeld door een Pinksterbruidegom. Zo liep het
bruidspaar onder een bontgekleurde papieren kroon. De
kinderen, versierd met haarkransjes gingen zingend met
het bruidspaar langs de deuren. De bruid werd omhangen
met zoveel mogelijk sieraden en bloemen; hoe meer juwelen
hoe vruchtbaarder het jaar zou worden.
Namens het team een mooi pinksterfeest gewenst,
Juf Eveline
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Beste Ouders
Er liggen veel sleutels in het gevonden voorwerpen mandje!
Een Peugeot sleutel met een Engeltje!
Groetjes Nelly
concierge@vrijeschoolmichael.nl

Van de overkant…
Deze week geen nieuwe foto’s. Volgende week weer.
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.

Konijnenhok te koop
Ons dubbele konijnenhok is te koop.
Tweedehands donkergroen, zelf getimmerd. Heeft nieuw
gaas nodig.
Vraagprijs €10.00.
Opbrengst gaat naar de kas van het bewaarde land marktje
van klas 3.
Vraag juf Karen van klas 3; 035-6936572
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Juni 2011
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
Maandag 20 juni
Dinsdag 21 juni
Vrijdag 24 juni

Activiteit

Opmerking

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

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

Klas 3
Algemene ouderavond

Donderdag 30 juni
Juli 2011
Vrijdag 1 juli

Toneelstuk Klas 5

Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Maandag 18 juli
Dinsdag 19 juli

Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli
Maandag 25 juli

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

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Bewaarde land
(datum verschoven)
Inloop 19:45 uur; start 20:00 uur;
Bewaarde land
17:00 tot 20:00 uur; voor de onderbouw klas 1 t/m 6
In de ochtend: feest voor de kleuters
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

Dinsdag 28 juni

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

13:15 uur; tbv bewaarde land
20:00 uur;

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

8:45 tot 10:00 uur
Laatste schooldag kleuters
Laatste schooldag onderbouw
Kleuterklassen geen school
Geen school
Geen school
25/7 – 5/9
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