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Mededelingen van het bestuur

Vacature: secretariëel medewerk(st)er /
ambtelijk secretaris
Het bestuur van de Vrije School Michaël bestaat uit
mensen, die het vrijeschoolonderwijs een warm hart
toedragen. Zij hebben in ieder geval affiniteit met en
kennis van het vrijeschoolonderwijs en/of de antroposofie.
Daarnaast brengen zij professionele en/of bestuurlijke
ervaring in.
Het bestuur is primair voorwaardenscheppend en
ondersteunend: de (materiële) omstandigheden creëren zo
dat het vrijeschoolonderwijs kan plaatsvinden. Het bestuur
is geen uitvoerend orgaan en houdt zich inhoudelijk dan ook
niet bezig met het didactisch/pedagogisch beleid. Deze
beleidsvoorbereiding en –uitvoering ligt bij de schoolleider
en het lerarenteam.
Op dit moment zoekt het bestuur dringend naar een
administratief talent; een secretariëel medewerker die
vanuit betrokkenheid wil ondersteunen bij de verdere
professionalisering, zonder daadwerkelijk
verantwoordelijkheid te dragen als bestuurslid.
Het gaat om uitvoering van de volgende 3 taken: agenda van
de maandelijkse bestuursvergaderingen opstellen,
vergaderingen notuleren, en archiveren, waaronder het
opzetten van een professioneel (evt. electronisch) archief
t.b.v. het bestuur.

•

ons nieuwe schoolgebouw. Hij heeft enthousiast verteld
over de gekozen kleuren en ons op inspirerende wijze
meegenomen in de wereld van kleuropbouw, licht en
donker en het belang van transparantie.
Het danken van de vele vrijwilligers. We zijn ons zeer
bewust van de bijdragen en inzet van alle ouders en
medewerkers die onze school maken tot wat zij is voor
onze kinderen.
Bijvoorbeeld ouders die voor de Seizoener verslag
uitbrengen vanuit Bussum. (Renee Rosenboom, Andrea
Hollebeek, Nicoline Pruijmboom, Hadewych Lammers).
Maar ook zoveel andere mensen die zich inzetten in en
rondom school.
Het is allemaal van bijzondere waarde en we danken bij
deze ieder daarvoor hartelijk.

Bel of e-mail voor een oriënterend gesprek met Ellen
Hemerik, secretaris@vrijeschoolmichael.nl

Met een mooie fles Italiaanse biologische wijn en een warm
applaus hebben schoolleiding, team en bestuur de inzet van
een aantal ouders specifiek bedankt voor hun bijdrage in
het afgelopen schooljaar:
•
Eddy & Nicoline voor hun jarenlange redactie van de
Schoolbel,
•
Ruud en Alla voor hun bijdrage aan de administratie,
•
Matthijs als Coördinator Ouderbetrokkenheid,
•
Florien, Nynke en Felice van de Ouder Contact Raad,
•
Barbara voor al haar werk achter de schermen en de
nieuwe website,
•
Giel en Ibo voor hun werk in het bestuur,
•
Bas voor het organiseren van de muziek,
•
Hapé voor de werkgroep de verdieping en zijn
fotografische bijdragen.

Ouderavond 28 juni 2011

Ellen Hemerik

Afgelopen dinsdagavond, 28 juni, was de laatste algemene
ouderavond van dit schooljaar, georganiseerd door
schoolleiding en bestuur.
De onderwerpen van deze avond waren:
•
De jaarrekening 2010 en begroting 2011. Deze zijn
door Marco van Laerhoven toegelicht.
•
Het concept schoolplan 2011-2015 dat is toegelicht
door Frank de Kiefte. Het plan is te downloaden via
onze website. Ouders kunnen vragen stellen en/of
inhoudelijk reageren door te mailen naar
schoolleiding@vrijschoolmichael.nl. Voor 1 augustus zal
het plan worden vastgesteld en verstuurd naar de
inspectie.
•
De achtergronden van het kleurgebruik en de
werkwijze van Jan de Kok, kunstenaar en schilder van

Mededelingen vanuit de schoolleiding
Deze week geen mededelingen

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

Mooi sintjansfeest!
Wat is het sintjansfeest goed gelukt!
Zelfs het weer zat nog meer mee dan verwacht.
Op deze plek wil ik graag nog eens alle mensen bedanken
die zich hebben ingezet om dit feest te doen slagen:
•
natuurlijk de muziekgroep die het geheel heeft
begeleid!
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Juf Jacqueline die toch haar kwaliteiten van omroeper
ter beschikking stelde en die de zang deed.
MeesterTon en Pierre Regnault die de spelen
opzetten, opruimden en tussendoor vlot liet verlopen.
Voor meester Ton was het de laatste keer.
Juf Rony die zwabberend op de (zee)benen ( NET
terug van kamp) met juf Karen aan het volksdansen
ging.
Ninouscha Holst voor het spontane verhaal.
Michael Penraat en (weer) Ninouscha Holst voor de
EHBO.
Juffen Edith en Karen voor het begeleiden van het
springen.
En natuurlijk Jaap voor het mooie vuur met alle vooren nabereiding. Ook hij deed dit voor de laatste keer!
De trommelaars onder leiding van Barend
Alle ouders die hielpen met extra eten maken voor de
medewerkers, tafels dekken, opscheppen, afruimen en
opruimen: hartelijk dank!

Mocht u nog tips of tops willen geven, dan houd ik mij
aanbevolen. Die zal ik opnemen in de evaluatie.

Van de overkant…
Foto’s van 24 en 29/06/11:
Deze week geen foto’s van binnen. Iedere keer als ik kon
kijken was de deur dicht… volgende week daar weer wat van
hoop ik. Deze week dus alleen buiten:

24/6: Klas 3 komt een kijkje nemen

Jeanny van den Brand
Lieve Ouders,
In de school, vooral in de kleutergangen staan veel
spulletjes die zijn vergeten mee te nemen vanaf het St.
Jansfeest.
Ook in het keukentje staan schalen, thermoskannen,
borden, plastic bakken, 3 deegrollers, een tafeltje, bij de
ingang, heel graag meenemen. Zoek maar wat uit anders.
Dat ruimt weer lekker op.
En vergeet vooral niet bij de gevonden voorwerpen te
kijken.

29/6: Het zebrapad over de Aaltje Noordewierlaan om
veilig naar de heide te kunnen krijgt vorm.

Nelly

29/6: Doorkijkje naar de ingang.
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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.
29/6: Het tuinhuisje is al verplaatst. Irma vertelde dat het
de vorige keer met handkracht was gebeurd… nu bij wijze
van spreken 5 minuten werk.

De laatste weken!
Het knusse antroposofische speelgoed- en kledingwinkeltje
gaat stoppen! Trudy Metzemakers op Havenstraat 85 in
Hilversum gaat met pensioen! Helaas heeft zij de winkel aan
niemand over kunnen dragen waardoor na ruim 30 jaar de
winkel helemaal zal verdwijnen. Hierdoor zijn er momenteel
kortingen van 30-50% op speelgoed, boeken en (zijden en
wollen) kleding.
Naast deze kortingen is het zo wie zo leuk nog een keertje
een bezoekje te brengen aan de winkel ten afscheid!
Namens Trudy
Eugenie van Dijck

De tank voor de opvang van het regenwater zit ook al in de
grond.
Tot volgende week!
Eddy de Boer
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
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

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

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

Activiteit

Opmerking

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

kleuterklassen vrij

Verhuisdag
Schoonmaak kleuterklassen
Verhuisdag
Verhuisdag
Zomervakantie

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
Gewone schooltijden
Laatste schooldag onderbouw Gewone schooltijden
Kleuterklassen geen school
Geen school
Geen school
25/7 – 5/9
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