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NR. 674
Mededelingen van het bestuur
Nieuwbouw.
Eindelijk weer bij elkaar op de eigen plek. Wat is hier veel
aan vooraf gegaan en wat heeft iedereen veel moeten geven
om dit te bereiken.
Update gebouw: vlak voor de schoolvakantie is de
oplevering geweest. Er waren nog enorm veel punten. Zeer
veel zijn inmiddels afgewerkt en nog diverse staan nog
open. Bij het in gebruik nemen komen er ook nieuwe punten
bij. Als je punten signaleert of vragen hebt over het
gebouw mail dan naar verhuizing@vrijeschoolmichael.nl
Update schoolplein: Zoals bekend moest een groot deel van
het werk door ouders gedaan worden. Jaap en Ger hebben
de coördinatie over de zelfwerkzaamheid. Door een
combinatie van te weinig vrijwilligers en soms
onduidelijkheid of eentonigheid van werk is het niet goed
van de grond gekomen. Natuurlijk speelde ook mee dat het
eind van het jaar was, veel ouders al hielpen met de
verhuizing en dat het vaak zeer slecht weer was. Het is
natuurlijk heel jammer dat het nu niet af is. De komende
tijd organiseren Jaap en Matthijs dagen waar iedereen
alsnog mee kan werken. Ik roep iedereen op hier echt
gehoor aan te geven, anders blijven we in de modder zitten.
Als alle ca. 250 ouders een paar uur meewerken is het zo
af. Volg dus de berichten in de school en op onze website.
Update parkeren/verkeersveiligheid: Bestuur en
schoolleiding zijn langere tijd geleden akkoord gegaan met
de wens van de buurt en de gemeente om de
verkeersoverlast tegen te gaan. Dit is toen ook gemeld in
de Schoolbel. Dit onderwerp is het enige bezwaar vanuit de
buurt over onze school. De gemeente heeft aangegeven dat
indien het ons niet lukt de oudergemeenschap zich correct
te laten gedragen, zij de agent langs zullen sturen en
zonder pardon gaan bekeuren. De school wil graag een
goede buur zijn. Neem alstublieft uw verantwoordelijkheid.
Vanuit het bestuur is met de vuilnisophaaldienst
afgesproken om niet tijdens breng en haaltijden vuil in de
buurt op te halen. Dit voor goede doorstroming tijdens
deze uren en voor de veiligheid van onze kinderen. Er is
grote wens vanuit de buurt om het rijden door en het
parkeren in de Esther de Boer van Rijklaan tot een
minumum te beperken en te kiezen voor de bredere
Cornelia de Langelaan, Aaltje Noorderwierlaan en de
gaarden grenzend aan de Aaltje Noorderwierlaan.
Groet, Boris

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Winkeltje:
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
In het nieuwe gebouw is het winkeltje tijdelijk gevestigd
in de zaal. Later zal het verhuizen naar de hal bij de BSOgroepsruimtes.

Samen bouwen aan de schooltuin:
We gaan weer verder!
Mede door de hulp en inzet van vele ouders begint het
schoolplein en de tuin al echt wat moois te worden. Dat is
geweldig.
Toch zijn er, zoals aangekondigd, nog verschillende klussen
te doen. Aanstaande vrijdag 9/9 hebben we om die reden
een ‘sterke mannen tuindag’. Vooral handige vaders met
spierballen kunnen zich zeer nuttig maken. We starten om
9:00 uur. Vrijdag staat er op het programma: enkel het
leggen van de boomstammen met behulp van een kraantje en
spierkracht en inventiviteit.
Zaterdag 10 september zijn er heel veel handen nodig
(gezin/man/vrouw/kind). Het aan te pakken tuinproject
voor zaterdag wordt nog bekend gemaakt.
De schoolfotograaf komt op vrijdag 30 september.
Vrije dagen rond Hemelvaart
De vrijdag na Hemelvaartsdag, vrijdag 18 mei 2012, is ook
een vrije dag. Deze vrije dag stond eerder nog niet vermeld
in de agenda; wel in het jaarboekje 11-12, dat te vinden is
op de website:
http://www.vrijeschoolmichael.nl/formulieren-enbestanden

Klassenlijsten binnenkort online beschikbaar via de
website
Bas Bijvoet, de vader van Linde, heeft een mooie
klassenlijstentool ontwikkeld voor de schoolwebsite. De
laatste hand wordt momenteel aan het systeem gelegd
zodat het komende week online beschikbaar komt. Door
deze tool is het niet meer nodig dat er per klas een
klassenlijst of telefoonboom wordt gemaakt. Alle gegevens
zijn vanuit de leerlingadministratie beschikbaar in de tool
waarop ouders zelf kunnen inloggen; en de eigen gegevens
aanvullen/updaten.
Vanuit het systeem kan bijvoorbeeld een mailbericht naar
de hele klas of naar geselecteerde ouders worden gezonden
of klassenouders en leraren kunnen een sms-bericht
verzenden. Er kunnen ook activiteiten in worden
aangemaakt waarvoor ouders zich kunnen opgeven; een
digitale versie van een helpende handenlijst zeg maar.
In de tool zullen ook andere adresgroepen beschikbaar
komen zoals de muzikanten, de klassenouders, bestuur, mr,
ocr, etc. De klassen van Irma en Suze/Eveline hebben in
het afgelopen schooljaar al van een eenvoudiger versie van
het systeem gebruikgemaakt. Momenteel kan er door deze
klassen even niet worden ingelogd, na volgende week kan
dat wel weer.
Alle ouders ontvangen komende week een brief met
instructie en code hoe voor het eerst in te loggen.
Groeten, Barbara, barbara@vrijeschoolmichael.nl

Uittips

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.

Ouderavond over opvoeding
De Christengemeenschap, Veldweg 1, Bussum
Op zondagavond 25 september a.s. willen wij weer een
nieuwe avond beleggen over de opvoeding van kinderen.
Op deze bijeenkomst hopen we een stap verder te komen
en met name te zoeken naar een geestelijke basis bij het
thema van de vorige keer (3 april): “Welke wezenlijke
vragen stellen kinderen ons in deze tijd”. Toen hebben we
hoofdzakelijk een inventarisatie gemaakt van de vragen die
er leefden. Op deze nieuwe ontmoetingsavond willen we de
nadruk leggen op een gezamenlijk gesprek over deze
vragen, waarbij ieders inbreng tot herkenning en
verheldering zal kunnen leiden. Deze avond kun je goed
bijwonen, zonder dat je op de eerste aanwezig was.
Alle vragen van de vorige keer hebben we geprobeerd
samen te vatten in drie essentiële hoofdvragen:
I Wat probeert mijn kind met zijn gedrag, zijn
onuitgesproken vragen, aan mij duidelijk te maken?
II Welke innerlijke keuzen moet ik maken bij het stellen
van prioriteiten? Op grond van welke overwegingen maak ik
een keuze voor mijn kind?
III Hoe kan ik de problemen die ik juist met dit kind heb,
zien als spirituele aanwijzingen, of zelfs als uitdagingen om
tot een intensievere ontmoeting te komen met mijn diepere
zelf, en dan dus ook met mijn kind.
Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp en
meer naar de geestelijke waarden van de opvoeding zoekt,
is van harte uitgenodigd voor deze avond.
Plaats: Christoforuskerk (dit is de nieuwe naam van de
kerk)
Datum/Tijd: Zondag 25 september van 20.00 tot 22.00 uur
Organisatie: Els IJsselmuiden, Lien Troost, Jet Nijhuis,
Job de Raadt
Kosten: € 5,Informatie: 035–52 56 308 of deraadt.prior@kpnplanet.nl

Dijk van Kunst en Cultuur
Op zondag 11 september vindt in Eemnes de Derde Dijk van
Kunst en Cultuur plaats. Op meer dan veertig verschillende
locaties langs de Wakkerendijk en de Meentweg is kunst te
zien, te horen en te genieten. De bekende rode vaandels
hangen in de wilgen en aan hekken en bomen om aan te
geven waar wat te beleven valt. Een programmaonderdeel
is: 13:00 – 14:00 Theateratelier De Ruimte speelt ‘De
Bron’ Meentweg 83 A met 'onze' Anne Maaike en Ernst.
Regie is van Carin Buis en Liselore Strijdhorst. Meer
programma onderdelen staan op
http://www.dijkvankunstencultuur.nl.
Living History Day
Op zondag 25 September vindt tussen 11.00 en 16.00 uur
op het Swifterkamp (in natuurpark Lelystad) de Living
History Day plaats. Net als in de voorgaande jaren krijgt
deze steentijd nederzetting bezoek uit allerlei andere
tijdperken. Op dit moment hebben ze o.m. een ridder,
romeinen, barnsteenbewerker, boekbinder en natuurlijk
hun eigen steentijd activiteiten op de agenda staan. De
ijzertijdfamilie heeft drie kinderen uit onze school bij
zich: Minka, Tijn en Hella. Meer informatie op
http://www.swifterkamp.nl.

Huis te koop in de buurt: Open Huis za 17/9
Aan de Esther de Boer van Rijklaan 23 staat een huis te
koop. Vraagprijs € 389.000,Op zaterdag 17 september is er open huis van 11:00 tot
14:00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Meer
informatie bij Carla Emmen, 06-10627533

Kittens
Onze poes Sanne is voor de zomervakantie bevallen van een
nestje prachtige kittens. Zijzelf is een lapjespoes. Ze is
erg aanhankelijk, zeer zorgzaam naar haar kindertjes en
een geweldige muizenvangster.
De kittens zijn opgegroeid in de woonkamer, in een groot
gezin met twee labradors en een gast-malthezer.
Het zijn kittens de graag geaaid worden en zeker niet
schuw zijn. Bovendien zijn ze zindelijk.
Wij zoeken nog een thuis voor een lapjespoesje en twee
rode broertjes die zo op elkaar gesteld zijn dat we hen het
liefst samen plaatsen.
Ik zal een foto op het prikbord hangen, maar jullie mogen
ook altijd even komen kijken.
Sylvie ( klas 5 en Marie-Jose )
06-42088028
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Yogaweekend 7 – 8 – 9 oktober 2011
Kom deze nazomer op een prachtig landgoed genieten,
ontspannen en opladen met nieuwe energie. Een weekend
lang intensief yoga beoefenen en mediteren en daarnaast
genieten van heerlijke vegetarische maaltijden en de
beginnende herfst in de natuur. Los van je dagelijkse
verplichtingen kun je de stress van een druk leven van je af
laten glijden en helemaal tot jezelf komen. Daarna ga je
verfrist, opgeladen en met inspiratie weer de wereld in.
We beoefenen diverse yogastijlen met aandacht de
ademhaling, flow, alignment en mindfulness. Het weekend
wordt georganiseerd door Robin Kind (moeder van Anna uit
de 2e klas). Zij beoefent meer dan 10 jaar yoga en
meditatie en geeft wekelijks diverse yogalessen in Bussum.
Het is mogelijk ter kennismaking een gratis proefles te
komen volgen. Voor meer informatie kijk op
http://www.yogaflowbussum.nl of neem contact op met
Robin op 06 - 4988 9552 of rjckind@gmail.com
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

atum
September 2011
Maandag 5 september
Dinsdag 6 september
Woensdag 7 september

Activiteit

Opmerking

Gezamenlijke opmaat
1e schooldag onderbouw
1e schooldag kleuters

19:30 tot 21:00 uur; voor alle ouders

Maandag 12 september
Dinsdag 13 september

Ouderavond klas 4
Ouderavond
kleuterklassen
Ouderavond klas 3
Schoolreisje klas 3
Deze week: 15 min
gesprekken
Klassenouders
kleuterklassen
Studiedag team BHV
Ouderavond klas 1
Michaëlfeest

Woensdag 14 september
Donderdag 15 september
Maandag 19 september
Dinsdag 20 september
Maandag 26 september
Dinsdag 27 september
Donderdag 29 september
Oktober 2011
Maandag 3 oktober
Dinsdag 4 oktober
Vrijdag 7 oktober

In het kader van de
feestelijke opening:
Oude spelen dag

Vrijdag 14 oktober
Maandag 17 oktober
Dinsdag 25 oktober
Donderdag 27 oktober
November 2011
Dinsdag 1 november

Studiedag team regio
Herfstvakantie
OCR-bijeenkomst
Ouderavond klas 1

Donderdag 3 november

Woensdag 9 november

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

20:00 uur
klas 2 t/m 5 • 15 min. gesprekken over het algemeen beeld in
het getuigschrift schooljaar 10-11
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren over
jaarfeest Michaël kleuterklassen
Geen school
20:00 uur
Gewone schooltijden

Informatiemiddag
Klassenouders
kleuterklassen
Feestelijke opening
nieuwe gebouw

Woensdag 12 oktober

Ook voor de 4-jarigen die al in het schooljaar 10-11 in de klas
waren; de nieuwe kindjes ontvangen bericht van de juf over de
startdag
20:00 uur
20:00 uur

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren over
jaarfeesten Sint Maarten en Sint Nicolaas
14:30-15:30; Openingsritueel voor alle kinderen, ouders en
genodigden
20:00 uur; lezing Gerard Reijngoud
aansluitend een dansavond in de zaal
Met ’s middags open huis voor alle ouders, de buurt, nieuwe
ouders en belangstellenden, waarbij tevens in de namiddag de
euritmiemusical Tatatoek zal worden opgevoerd; exacte tijd
wordt nog nader bepaald.
Geen school
17/10 - 21/10
20:00 uur
20:00 uur

Informatiemiddag
Werkavond 5-12
kleuterklassen
Werkavond 5-12 klas 2
Ouderavond januariklas
van Daphne
Ouderavond klas 5/6
over het VO

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
20:00 uur
Inloop vanaf 19:45; aanvang 20:00 uur
20:00 uur

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Vrijdag 11 november

Sint Maarten feest

Dinsdag 15 november

Klassenouders
kleuterklassen
Ouderavond klas 4
10 min. gesprekken
Werkavond 5-12
Klas 1
10 min. gesprekken
1e Advent

Woensdag 16 november
Woensdag 23 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 25 november
Maandag 28 november
Dinsdag 29 november
December 2011
Maandag 5 december
Donderdag 8 december
Maandag 12 december

Dinsdag 13 december
Woensdag 14 december
Vrijdag 16 december
Woensdag 21 december

Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 26 december
Januari 2011
Maandag 9 januari
Dinsdag 10 januari
Woensdag 11 januari

Maandag 16 januari
Maandag 23 januari
Dinsdag 31 januari
Februari 2011
Donderdag 2 februari
Zaterdag 4 februari
Dinsdag 7 februari
Dinsdag 14 februari

Algemene ouderavond
2e Advent en
Sint Nicolaasfeest
Drempeltoets 6e klas
3e Advent
Informatiemiddag
Ouderavond
kleuterklassen
Ouderavond klas 3
Kleuterkerstspel
Schoolreisje kleuters
die na de kerstvakantie
naar de eerste klas gaan
Kerstspel onderbouw
Kerstviering
Kerstvakantie
Studiedag team
Welkom nieuwe eerste
klassers
Eerste schooldag
kleuters na de vakantie
Informatiemiddag
Toetsweek
Toetsweek
Klassenouders
kleuterklassen
Viering Maria Lichtmis
Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Ouderavond klas 4

Aangepaste schooltijden: Alle klassen 13:15 uit;
aanvang viering 17:00 uur
Voobereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren over de
jaarfeesten Advent en Kerst kleuterklassen
20:00 uur
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs
20:00 uur
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs
Alle ouders welkom in de zaal 8:45-9:30 uur;
Gewone schooltijden
20:00 uur; o.a. over begroting 2012
Alle ouders welkom in de zaal 8:45-9:30 uur
Gewone schooltijden
Alle ouders welkom in de zaal 8:45-9:30 uur
Gewone schooltijden
14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
20:00 uur
Kleuters om 12:00 uur; uit
De andere kleuters hebben geen school

16:30 en 19:30 uur
Hele school om 12:00 uur; uit
26/12 – 6/1
Geen school
Kleuters geen school
Vandaag ook voor de 4-jarige kleuters die voor de vakantie al in
de klas waren; nieuwe kindjes die in de kerstvakantie 4 jaar zijn
geworden ontvangen bericht van de juf over de startdag
14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
16/1 – 20/1
23/1 – 27/1
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren voor
jaarfeesten Carnaval, Palmpasen en Pasen kleuterklassen
In de kleuterklassen; gewone schooltijden
10:00 tot 13:00 uur
20:00 uur; voor kleuterouders
20:00 uur
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Vrijdag 17 februari
Dinsdag 21 februari
Dinsdag 21 februari
Donderdag 23 februari
Vrijdag 24 februari
Maandag 27 februari
Maart 2011
Maandag 5 maart
Woensdag 7 maart
Donderdag 15 maart
Dinsdag 27 maart
Vrijdag 30 maart
April 2011
Maandag 2 april
Dinsdag 3 april
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april

Maandag 23 april
Dinsdag 24 april

Maandag 30 april
Mei 2011
Dinsdag 1 mei
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 mei
Donderdag 17 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Vrijdag 25 mei
Maandag 28 mei
Dinsdag 29 mei
Juni 2011
Maandag 4 juni

Carnavalsfeest
Ouderavond klas 1
OCR-bijeenkomst
Tussenrapport
studiedag team
Voorjaarsvakantie

Gewone schooltijden
20:00 uur
20:00 uur

Deze week: 10 min.
gesprekken
Informatiemiddag
Algemene ouderavond
Ouderavond
kleuterklassen
Viering Palmpasen

n.a.v. tussenrapport

Informatiemiddag
Fietsenkeuring voor het
verkeersexamen klas 5
Paasviering
Goede vrijdag
2e Paasdag
Ouderavond januariklas
van Daphne
Toneelstuk klas 4

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden

Theoretisch
verkeersexamen klas 5
Ouderavond klas 3
Klassenouders
kleuterklassen
Ouderavond klas 1
Koninginnedag
Meivakantie
Praktijkgedeelte
verkeersexamen
Praktijkgedeelte
verkeersexamen
Hemelvaartsdag
Ouderavond klas 4
OCR-bijeenkomst
Pinksterfeest
2e Pinksterdag
Toetsweek

Geen school
27/2 - 2/3

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur; thema-avond georganiseerd door het bestuur
20:00 uur
Gewone schooltijden

Gewone schooltijden
Geen school
Geen school
Inloop van 19:45, aanvang 20:00 uur
11:15 uur; voor de school
19:00 uur; voor ouders en belangstellenden

20:00 uur
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren over de
jaarfeesten Pinksteren en Sint Jan kleuterklassen
20:00 uur
Geen school, begin van de meivakantie
1/5 – 11/5
Er zijn deze dag examens tussen 9:00 en 15:00; dag en tijd klas
5 worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt
Er zijn deze dag examens tussen 9:00 en 11:30; dag en tijd klas
5 worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt
Geen school
Geen school
20:00 uur
20:00 uur
Gewone schooltijden
Geen school
29/5 – 1/6

Avond4daagse
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Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni
Donderdag 7 juni
Dinsdag 12 juni

Donderdag 14 juni
Dinsdag 19 juni

Vrijdag 22 juni
Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni
Vrijdag 29 juni

Juli 2011
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli
Woensdag 11 juli

Donderdag 12 juli
Vrijdag 13 juli
Dinsdag 17 juli
Woensdag 18 juli

Donderdag 19 juli

Vrijdag 20 juli
Maandag 23 juli

Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Klas 3 naar het
Bewaarde Land
Algemene ouderavond
Kennismakingsavond
nieuwe eerste klas
Schoolreisje klas 4
Klas 3 naar het
Bewaarde Land
Sint Jansfeest
Klas 3 naar het
Bewaarde Land
Klas 3 schoolreisje
Kennismakingsochtend
Nieuwe kleuters
schooljaar 12-13
Informatiemiddag
Ouderavond
kleuterklasen
Schoolreisje klas 1
studie en uitje team
Schoolreisje oudste
kleuters die naar 1e klas
gaan
Schoolreisje januariklas
Daphne
Musical Klas 6
Musical Klas 6
Getuigschriften Klas 6
Laatste schooldag
kleuters
Afscheid Klas 6
Laatste schooldag
Klas 1 t/m 5
Schoonmaakdag
Schoonmaakdag
Start zomervakantie

20:00 uur; o.a. over jaarverslag en jaarrekening 2011
20:00 uur

Kleuterfeest ’s morgens; klas 1 t/m 6 17:00-20:00 uur
Aangepaste schooltijden: hele school tot 13:15 uur

Kleuterklassen geen school

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

Geen school
alle andere kleuters vrij

Getuigschriftjes kleuters
8:45 – 10:00 uur; alle ouders van harte welkom
Getuigschriften klas 1 t/m 5
School uit om 13:15 uur;
Kleuterklassen
Onderbouw
23/7 – 4/9
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