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Mededelingen van het bestuur
Deze week geen mededelingen

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Voorbereiding feestelijke opening
nieuwe schoolgebouw
Er is een groep gevormd die de feestelijke activiteiten in
het kader van de opening van het nieuwe schoolgebouw
voorbereidt. Vooralsnog wordt deze groep gevormd door
juf Edith, juf Daphne, juf Chantal, Barbara Wilkes en
mijzelf.
We denken aan het organiseren van een week met diverse
feestelijkheden in de Michaëltijd. Ouders die willen
deelnemen in deze voorbereidingsgroep zijn van harte
uitgenodigd. Er is overleg gepland op dinsdag 21 juni om
16:45 uur, tevens op dinsdag 12 juli om 14:45 uur en op
dinsdag 20 september 16:45 uur. Wilt u deelnemen, laat het
mij of één van de andere deelnemers weten op school, of
mail naar schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl

Binnenkort volgt via de klassencoördinatoren nader bericht
over wat er voor en door de klas gedaan/georganiseerd zal
gaan worden en wanneer.
Klassencoördinatoren, heel fijn dat jullie deze taak op je
willen nemen.
Groeten,
Barbara, verhuizing@vrijeschoolmichael.nl

Van de overkant…
Foto’s van 08/06/11
Er is weer heel wat gebeurd deze week:

Frank de Kiefte

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

We beginnen met het schilderwerk. Buiten wordt de laatste
hand gelegd aan alle kozijnen (rechts) en binnen is het
afwerken ook in volle gang (links).

Verhuisnieuws
Net als bij de vorige verhuizing, is er voor de komende
verhuizing voor elke klas een klassencoördinator die de
verhuistaken van de klas zal verdelen en het aanspreekpunt
zal zijn voor de klas. Dit zijn de ouders die deze taak op
zich willen nemen:
Kleuterklas Marit: Oda Wagener (Eva)

Kleuterklas Edith: Anne Asbreuk (Ilja) en Monique Abels (Sara)

Kleuterklas Irma: Merel Penraat (Marco)
Januariklas 1: Nynke van Reij (Tjalling)
Klas 1: Coosje Riemers (Hanna)
klas 2: Sanny Bijvoet (Nick)
klas 3: Hadewych Lammers (Kasper)
klas 4: Ernst (Minka)
klas 5: Frans Joling (Roos)
Klas 6: Nicole Oldenziel (Lisa)

De keukens in de kleuterklassen krijgen een hoog gedeelte
voor de juffies (einde rugpijn ) en een laag gedeelte voor
de kleuters (kunnen ze goed helpen )
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De helft van keuken van de BSO. Op de lade staat ‘oven’.

De elektrische installatie is nogal groot… De hoofdzekering
gaat tot 100A (dus 22 kW)… vandaar een zwaarder kabeltje
nodig van Nuon (links).
Rechts: de binnendeuren worden ingehangen en de
kastenwanden zijn afgeleverd. Nu nog op de goede plaats
een plekje geven.
Dan buiten:

De voedingskabel moet naar een onderstation, volgens mij
ergens langs de A1. Eerst wordt het asfalt gesneden, komt
er een mantelpijp in de grond, wordt de straat weer
gemaakt en kan de kabel erdoorheen getrokken worden. Dat
trekken gebeurt met een minikraantje.. Vervolgens gaan ze
stukje bij beetje de kabel ingraven onder de stoep.

Ook de hekken worden nu al weggehaald en de containers
worden successievelijk weggehaald. De deur van de school
gaat nu ’s nachts echt op slot.
Tijdens het foto’s maken was het warm in de school, de CV
installatie wordt al getest en de vloeren op de
onderverdieping worden droog zodat ook daar linoleum
gelegd kan gaan worden.
Tot volgende week!
Eddy de Boer

De aannemer begint intussen zijn spullen op te ruimen. De
onderaannemers zijn nog wel aan het werk met alle
installaties in de school en het schilderwerk. De kabelrol
aan de weg bevat de nieuwe voedingskabel voor de school.
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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.

Moestuinplanten
Biologische pompoen en courgette planten. Pompoenen
kunnen ook omhoog, naar de zon, groeien.
Ze willen de grond in. Interesse? Elian: 035 6935048 of
spreek me aan op school (moeder van AÏsha, klas 1)
Groetjes,
Elian

Brasil!! Inzamelingsactie
Beste ouders, kinderen en leerkrachten,
Sinds een aantal jaar dromen Dennis en ik (juf) Jeanine, om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Dit jaar hebben we de
stoute schoenen aangetrokken en gaan op weg naar Brazilië.
In Sao Paulo leven veel kinderen in Favela’s. Dit zijn arme
wijken waar gezinnen in kleine houten huisjes wonen.
Om deze kinderen een betere toekomst te bieden, zijn er
een aantal antroposofische projecten opgezet. De kinderen
leren een ambacht en er worden culturele activiteiten
aangeboden om zich positief te kunnen ontwikkelen. Je kunt
denken aan een crèche, een vrijeschool, een bakkerij en een
houtwerkplaats.
Wij gaan in augustus samen met de Braziliaanse kinderen
muziek (dwarsfluit en gitaar) spelen en maken. Op 29 juni
13:15 uur komen wij op het schoolplein (locatie Michiel de
Ruijter) langs om onze kinderliedjes met jullie samen te
delen. Wij zamelen dan geld in voor de kinderen van de
Favela’s. Wij hopen jullie daar te ontmoeten.
Muzikale groetjes juf Jeanine en Dennis!
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Juni 2011
Dinsdag 14 juni
Woensdag 15 juni
Maandag 20 juni
Dinsdag 21 juni
Vrijdag 24 juni

Activiteit

Opmerking

Klas 3
Verjaardagsuitje Klas 2
Ouderavond januariklas 1
Klas 3
Sint Jansfeest

Bewaarde land

Dinsdag 28 juni

Klas 3
Algemene ouderavond

Donderdag 30 juni
Juli 2011
Vrijdag 1 juli

Toneelstuk Klas 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
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

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

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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