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NR. 675
Mededelingen van het bestuur
Deze week geen berichten van het bestuur.
Berichten van de schoolleiding
Parkeren: de politie geeft toelichting
Wat fijn dat er deze week al zo veel ouders het rijden door
en het parkeren in de Esther de Boer van Rijklaan hebben
vermeden. Dat is fijn voor de buurt en veilig voor de
kinderen.
Verschillende ouders hebben deze week gevraagd hoe het
nu zit met de regels omtrent het parkeren. Vandaag hebben
we hierover een toelichting gekregen van de politie; het
leek me goed dit in de Schoolbel te zetten zodat iedereen
op de hoogte is.
In de Cornelia de Langelaan zijn op verschillende plaatsen
parkeervakken op het wegdek geschilderd, maar niet aan
weerszijden. Het parkeren aan de zijde waar geen
parkeervakken zijn is toegestaan (met de wielen van één
zijde van de auto op de stoep) mits:
de stoep voldoende toegankelijk blijft voor
voetgangers
de plaats van parkeren minimaal 5 meter afstand
heeft van een bocht, kruising of splitsing of
zebrapad
de plaats van de auto de doorstroom van het
verkeer (alle maten, dus auto’s, busjes en
vrachtauto’s) niet hindert
de auto geen uitrit/oprit blokkeert
Voor de Aaltje Noorderwierlaan gelden dezelfde regels; de
stoepen zijn hier op veel plaatsen echter minder breed dan
in de Cornelia de Langelaan, er is vlakbij de school een
zebrapad en er zijn veel kruisingen, waardoor er buiten de
parkeervakken bijna geen plaatsen zijn waar de auto
geparkeerd kan worden voldoend aan de regels.
In de Gaarden geldt vanaf het parkeerverbodsbord (de
blauwe met rode streep) dat parkeren alleen is toegestaan
in de vakken. Aan het begin van de Gaarden is er langs de
huizen een gele strook waarop ook geparkeerd kan worden,
mits de hekken/opritten van de bewoners vrij blijven. Dit is
niet in alle gevallen makkelijk te realiseren waardoor de
vakken in de Gaarden de voorkeur hebben.
In de nabijheid van de school zijn er bij het ontbreken van
voldoende parkeerplaatsen in de aangrenzende straten ook
parkeerplaatsen te vinden in de iets verder gelegen straten
zoals de Top Naefflaan en op het parkeerterrein van de
Albert Heijn, op een paar minuutjes lopen van school.

Deze regels bekijkend is mijn conclusie dat ze, zoals ze nu
gelden, veel vragen van de eigen inschatting: Fatsoenlijk
parkeren met gezond verstand. Dat wil ik eenieder dan ook
vragen. Liever een paar minuutjes extra lopen, dan allemaal
zo dichtbij mogelijk willen parkeren.
Groet,
Frank de Kiefte

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.

Oudergesprekken over het getuigschrift 10-11
Komende week vinden voor januariklas 1 tot en met klas 6
de 15-minutengesprekken plaats naar aanleiding van het
getuigschrift van het afgelopen schooljaar.
In tegenstelling tot eerdere berichten in de Schoolbel is er
er ook een gesprekmogelijkheid voor ouders van de
januariklas en de zesde klas. Er is een online
intekenschema beschikbaar op: http://tinyurl.com/3s6dpyv
Ouders die niet beschikken over een computer of
internettoegang kunnen bij Nelly langslopen en bij haar op
de computer intekenen.

Klassenlijstensysteem beschikbaar via de website
Het adreslijstensysteem via de website is van start gegaan.
Vandaag hebben alle ouders van wie het mailadres bij de
school bekend is een mail ontvangen om de toegang te
activeren. Mail naar barbara@vrijeschoolmichael.nl als je
geen activatiemail hebt ontvangen, dan verstrek ik een code
waarmee het activeren ook kan.
http://www.vrijeschoolmichael.nl/inloggen-adreslijsten
Bas, echt heel fijn dat je dit voor de school hebt gemaakt;
Dankjewel!

De Schooltuin
Beste ouders,
Dit bericht is in de afgelopen week ook via de klassen per
mail verspreid. Omdat het echt heel fijn is, als er veel
mensen komen helpen, staat het deze week ook nog in de
Schoolbel.
Eerder hebben jullie al kunnen lezen dat de bijdrage van
ouders aan het schoolplein belangrijk is. Immers door deze
bijdrage kunnen wij meer schooltuin realiseren dan anders
mogelijk zou zijn. In financieel opzicht vormt de bijdrage
van ouders en kinderen een substantieel deel van de totale
kosten (oplopend tot 30%).

Sommige ouders hebben de klacht geuit, dat niet duidelijk
was wanneer er geholpen kon worden en wat er gedaan kon
worden. Dit werd deels veroorzaakt omdat er eerst veel
voorbereidend werk gedaan moest worden. Dat stadium zijn
we nu gepasseerd.
Op de volgende data is er ondersteuning voor de
zelfwerkzaamheid aanwezig:
* woensdag 14 t/m 17 zaterdag september
* vrijdag 23 en 24 zaterdag september
* indien nodig ook donderdag 22 september
Er kan gewerkt worden vanaf 9.00 uur ’s morgens tot laat.
Uiteraard kan er ook op zondag gewerkt worden, dan wel
zonder ondersteuning.

Beeldscherm voor de hogere klassen?
Voor de hogere klassen zijn wij op zoek naar een
24 (of 21) inch beeldscherm wat we kunnen gebruiken om
bij vakken als geschiedenis en aardrijkskunde passende
beelden of korte filmpjes van internet in de klas te laten
zien. (nu moeten we beamer etc installeren wat altijd gedoe
is). Als iemand een dergelijk scherm heeft staan en het
niet gebruikt, of er een ter overname heeft, of er een aan
ons wil schenken :o) dan horen we dat graag!
Alvast bedankt
Juf Eugenie

De volgende werkzaamheden kunnen door ouders en/of
leerlingen uitgevoerd worden:
Schilderen
Schommelstelling bij peuterspeelzaal
Schommelstelling op grote plein, schuren en schilderen
Landhoofden voor touwbrug bij BSO deels schuren en
schilderen
Doelen op balveldje wit schilderen
Boarding onderkant balveldje beschilderen door leerlingen
klassikaal.
Timmeren
Afdak bij berging kleuters en peuterspeelzaal na voorwerk
Ger. Hulp bij aftimmeren dakjes klimtoestellen
kleuterplein en aanbrengen touwbrug.
Schommelstelling kleuters
Aanbrengen veiligheidsslang om kettingen. Afbreken en
herplaatsen schommelstelling. Hier wordt nog een aparte
datum voor afgesproken. Liefhebbers kunnen zich
aanmelden.
Afwerken bestrating
Afwerken rand tussenbestrating en muurtjes of
boomstammen met tegelmozaïek. Eerst worden tegels
stukgeslagen en daarna wordt de ruimte tussen bestrating
en muurtje of boomstammen opgevuld met een
tegelmozaïek. Bij het muurtje aan de kleuterkant is al een
deel te bewonderen. Dit werk kan uitgevoerd worden door
ouders met of zonder kinderen, maar ook klassikaal.
Bestrating: Opnemen 9 m2 bestrating voor doelen op
balveldje en aanbrengen rubbertegels.
Metselen podium
Het metselen van een podium tussen hoofdingang en
kleuteringang wordt waarschijnlijk klassikaal uitgevoerd
ineen bouwperiode.
Dit is in grote lijnen wat er moet gebeuren. Iedereen die
een bijdrage wil leveren aan de voltooiing van het
schoolplein is welkom op de aangegeven tijdstippen.

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.

24/9 Nazomermarkt Steinerschool De Bilt
Beste mensen,
Op zaterdag, 24 september, van 10.00 tot 14.00 uur, wordt
wederom onze Open Dag en Nazomermarkt gehouden op de
Rudolf Steinerschool in De Bilt http://www.steinerschool.nl
Veel gezellige activiteiten, leuke kramen, muziek, kortom,
genoeg om eens een kijkje te komen nemen op onze school!
Met vriendelijke groet,
Het Nazomermarkt-team
Iet Negenman, Jolanda Poot, Patricia Schlamilch
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, de
beginnende herfst en 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 voor 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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Tuin Vol Tover te koop
Ons huis waar vele kinderen van de Vrije School Michaël
gespeeld hebben ( NSO Tuin vol Tover ) gaat in de verkoop.
Wij wonen op 3 minuten fietsen van school. Het is een
heerlijk, vrijstaand, huis met een avontuurlijke, zeer ruime
en kindvriendelijke tuin die volledige privacy biedt. Het
woonhuis heeft 5 slaapkamers, de zolder kan geschikt
gemaakt worden voor het maken van twee extra
slaapkamers. De grootte van het perceel bedraagt 6,25 are
Het huis heeft een aangebouwd appartement, dat
binnendoor bereikt kan worden, maar ook via een eigen
ingang . Dit appartement heeft een ruime tuingerichte
woonkamer, kitchenette , een slaapkamer en een ruime
badkamer. Het biedt mogelijkheden tot kantoor of praktijk
aan huis, inwoning/mantelzorg/kangoeroe-bewoning,
woonruimte voor au-pair, enz.
Onze foto s zijn op Funda te bekijken en voor wie
geïnteresseerd is: de koffie staat a.s. zaterdag 17
september klaar tijdens ons open huis van 10.00u -13.00u.
Een afspraak maken kan natuurlijk ook altijd.
Marie-José Nijnens
Leeuweriklaan 10 1403 cr Bussum
06-42088028
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
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
Schoolfotograaf

Woensdag 14 september
Donderdag 15 september
Maandag 19 september
Dinsdag 20 september
Maandag 26 september
Dinsdag 27 september
Donderdag 29 september
Vrijdag 30 september
Oktober 2011
Maandag 3 oktober
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 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

20:00 uur
Klas jan 1 t/m 6 • 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
Ouderavond klas 5
Feestelijke opening
nieuwe gebouw

Woensdag 12 oktober

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren over
jaarfeesten Sint Maarten en Sint Nicolaas
20:00 uur
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

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 24
Postbus 344
1400 AH Bussum

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
20:00 uur
20:00 uur
Inloop vanaf 19:45; aanvang 20:00 uur

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Dinsdag 15 november
Woensdag 16 november
Vrijdag 18 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

Woensdag 11 januari
Maandag 16 januari
Maandag 23 januari
Dinsdag 31 januari

van Daphne
Ouderavond klas 5/6
over het VO
Sint Maarten feest
Klassenouders
kleuterklassen
Ouderavond klas 4
Herfstmarkt
10 min. gesprekken
Werkavond 5-12
Klas 1
10 min. gesprekken
1e Advent
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
Ouderavond klas 5
Informatiemiddag
Toetsweek
Toetsweek
Klassenouders
kleuterklassen

20:00 uur
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
19:30-22:00 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
20:00 uur
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

Februari 2011
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Donderdag 2 februari
Zaterdag 4 februari
Dinsdag 7 februari
Dinsdag 14 februari
Vrijdag 17 februari
Dinsdag 21 februari
Dinsdag 21 februari
Donderdag 23 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

Viering Maria Lichtmis
Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Ouderavond klas 4
Carnavalsfeest
Ouderavond klas 1
OCR-bijeenkomst
Tussenrapport
Toneel klas 5
studiedag team
Voorjaarsvakantie

In de kleuterklassen; gewone schooltijden
10:00 tot 13:00 uur
20:00 uur; voor kleuterouders

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

20:00 uur
Gewone schooltijden
20:00 uur
20:00 uur
’s morgens voor de kinderen, ’s avonds voor de ouders
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
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Dinsdag 22 mei
Vrijdag 25 mei
Maandag 28 mei
Dinsdag 29 mei
Juni 2011
Maandag 4 juni
Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni
Donderdag 7 juni
Dinsdag 12 juni
Donderdag 14 juni
Dinsdag 19 juni
Donderdag 20 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

OCR-bijeenkomst
Pinksterfeest
2e Pinksterdag
Toetsweek
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Klas 3
Algemene ouderavond
Kennismakingsavond
nieuwe eerste klas
Schoolreisje klas 4
Klas 3
Ouderavond klas 5
Sint Jansfeest
Klas 3
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
Gewone schooltijden
Geen school
29/5 – 1/6

naar het Bewaarde Land
20:00 uur; o.a. over jaarverslag en jaarrekening 2011
20:00 uur

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