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Berichten van het bestuur
** Herinnering **
** Ouderbijdrage **
Elk jaar stelt de schoolleiding samen met het bestuur een
begroting op. In deze begroting worden alle verwachte
inkomsten en uitgaven opgenomen. We proberen daarbij ook
op langere termijn inkomsten en uitgaven in balans te
houden. Gedurende het jaar bekijken we de voortgang van
ontvangsten en bestedingen om, indien nodig, bij te sturen of
consequenties voor het lange termijn beleid vast te stellen.
Een heel belangrijke bron van inkomsten voor de school is de
ouderbijdrage. Zonder die bijdrage kunnen we immers niet
de gewenste kwaliteit leveren. Helaas zien we dat een (te)
groot aantal ouders voor dit schooljaar nog geen
toezegging heeft gedaan of heeft besloten minder of zelfs
niet bij te dragen.
Uiteraard betreuren we dat, we zouden graag doorgaan op
de koers die we hebben ingezet: het implementeren van de
verbeterstappen in het schoolplan binnen de financiële
grenzen. Mochten de inkomsten echter inderdaad onder de
begrote inkomsten blijven, dan moeten we helaas een aantal
zaken uitstellen of zelfs stoppen.
Dus mocht u nog geen toezegging ouderbijdrage hebben
gedaan, dan nodig ik u graag uit dit alsnog te doen. En mocht
u niet in de positie zijn om een financiële bijdrage te leveren
dan kunt u wellicht op een andere wijze helpen. Neemt u in
dat geval alstublieft via dit e-mailadres contact met mij op:
penningmeester@vrijeschoolmichael.nl
Marco van Laerhoven, penningmeester

 036 5329 714 06 5494 8098
Berichten van de schoolleiding

Terugblik studiedag 14 oktober
De vrijdag voor de herfstvakantie was er een regionale
MichaëlConferentie in onze school. De teams van de
vrijescholen in Driebergen, Zeist, Amersfoort, Utrecht, De
Bilt en Bussum waren aanwezig voor de eerste regionale
conferentie die vanwege ons nieuwe gebouw bij ons op
school plaatsvond.

De titel was ‘uitdagend onderwijs’, de spreker was Alex van
Emst, oud directeur van APS (Algemeen pedagogisch
studiecentrum). Hij sprak over hoe kinderen in deze tijd
leren, over de ontwikkeling van de hersenen en over
werkvormen die passen in deze tijd. Zijn verhaal werd
afgewisseld met verschillende oefeningen en opdrachten om
de werkvormen te ervaren en te praktiseren. De
deelnemers reageerden enthousiast en er ontstond een
levendige uitwisseling waarbij vrijeschoolspecifieke en
breinvriendelijke principes naar voren kwamen.
’s Middags ontmoetten de groepsleraren van iedere klas
elkaar om uit te wisselen, vondsten en parels te delen en te
kijken naar hoe de gezichtspunten van de ochtend kunnen
worden gerealiseerd in de klas.
Voor de intern begeleiders, schoolleiders en ondersteuners
was er een tweetal workshops aangaande kunstzinnig
onderwijs en klasoverstijgend en vakoverstijgend
onderwijs.
In de pedagogische vergadering van heden hebben we
uitgewisseld wat iedereen gedaan heeft met de ideeën van
deze studiedag en daar kwam heel wat uit. Wellicht hoort u
daar meer van op een ouderavond.
Frank de Kiefte

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje:
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Het winkeltje is tijdelijk gevestigd in de zaal. Later zal
het verhuizen naar de hal bij de BSO-groepsruimtes.

Einde deelname Seizoener
Met ingang van dit schooljaar stopt de deelname van onze
school aan het tijdschrift De Seizoener. Bestuur en
Seizoener-redactie hebben hiertoe besloten omdat de
kosten voor het blad voor de school te hoog waren
geworden. Onder invloed van het economisch klimaat en het
ontbreken van voldoende vrijwilligers om de
advertentiewerving te doen, zijn de kosten van het blad de
baten overstegen. Daarom is de afweging gemaakt dat het
beter is de gelden die nodig zijn voor het produceren van
het blad te besteden aan andere doelen binnen de school.
Het schoolkatern bood ieder kwartaal natuurlijk leuke en
informatieve artikelen over het reilen en zeilen in de
klassen en achter de schermen; een bron van informatie die
we graag willen behouden binnen de school. Er wordt
daarom momenteel gekeken naar mogelijkheden om hier een
andere invulling aan te geven; bijvoorbeeld door geregeld
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artikelen in de Schoolbel te plaatsen of door een periodiek
digitaal magazine uit te brengen. Het tijdschrift de
Seizoener, het landelijke/algemene deel van het blad, blijft
natuurlijk ook gewoon doorgaan. Als je dit niet wilt missen,
is het mogelijk om een abonnement te nemen. Dat kan via
http://www.seizoener.nl
***

*** ***

***

***

***

***

***

De grondsteen
Ongeveer een jaar geleden werd
de grondsteen gelegd voor onze
nieuwe school. Ruim daarvoor kwam
een kerngroep bij elkaar die de
legging van de grondsteen
voorbereidde. Ik mocht lid zijn van
deze groep. Omdat ik de
gedachten die we met elkaar in die
voorbereidingtijd deelden te waardevol vind om verloren te
laten gaan wil ik ze graag in dit artikel met jullie delen:
In de voorbereidingsgroep werd gesproken over de
identiteit van de school in relatie tot de streek het Gooi.
Kenmerkend voor de streek zijn de zandgronden. Op de
zandgronden zakt water snel weg in de bodem. Een relatie
werd gelegd met wat er in de school vaak gebeurt. Er
worden voldoende initiatieven genomen, de leerkrachten in
de school ervoeren het college als enthousiast en
initiatiefrijk. Echter, in het op de grond krijgen van de
initiatieven werden in het verleden problemen ervaren.
Zoals het water door de zandgrond wegzakt zo zakken
initiatieven weg in de vergetelheid.
Omdat we als school niet willen kijken naar deficiënties,
naar wat kinderen niet kunnen, maar naar kwaliteiten, zijn
we gaan verder praten over de kwaliteit van het kwarts.
Het kwarts in het zand is beeld voor de vormkracht en de
helderheid. De wens om als school transparant te zijn in
contacten naar ouders en kinderen werd uitgesproken. De
wens ontstond om dit zichtbaar te maken in de vorm en het
materiaal van de grondsteen. We kozen ervoor om de
pentagondodekaëder van koper te maken. Het koper geeft
omhulling (denk aan koperen daken), legt verbindingen (denk
aan telefonie, aan elektrische leidingen), geeft warmte
(koperzalf op de voetzolen helpt een mens bij zijn
incarnatieproces, een middel tegen koude voeten) en koper
heeft de eigenschap te kunnen voegen (denk b.v. aan
knelkoppelingen). Deze koperen pentagondodekaëder
hebben we van boven geopend, zodat er een glazen
pentagondodekaëder omgekeerd ingelegd kon worden. In
het gebruik van het glas wilden we de wens tot
transparantie, helderheid en vormkracht tot uitdrukking
brengen. Ook wilden we door het gebruik van glas de
verbondenheid met het Gooi, met de zandgronden, tot
uitdrukking brengen. Vervolgens ontstond bij het uitwerken
van het ontwerp het beeld van de bloem die bezig is zich te
openen. De kroonbladeren tonen zich in het
amethistkleurige glas, de koperen omhulling vormen de

kelkbladeren. De kleur van de bloem is zichtbaar, maar de
bloem is zich nog aan het ontwikkelen.
Om de herinnering aan de grondsteen levend te houden is
er in het marmoleum voor de ingang van de school een vorm
gelegd, waarin de vijfhoek centraal staat.
Deze vijfhoek (beeld van de mens) wordt omhuld door een
nieuwe vijfhoek, die naar binnen en naar buiten beweegt.
Het drukt het dynamische van onze school uit, maar ook kan
het gezien worden als afdruk van het je verbinden en weer
los laten. We staan als ouders en
leerkrachten om het kind heen,
omhullen het, maar moeten ook daar
waar nodig weer afstand nemen.
In de vijf buitenste punten van de
vorm zijn gerstekorrels zichtbaar.
Hiermee willen we onze verbintenis met
onze streek tot uitdrukking brengen.
Het wapen van Bussum heeft 4 gerstekorrel in de hoeken
en een in het centrum . De gerstekorrel gedijt op
zandgrond. Moge onze school gedijen, zoals de gerstekorrel
op de zandgrond.
Als laatste: De vorm die in de hal is
ingelegd is ontworpen door een
zesde klas leerling. Het ontwerp
werd gestileerd , de vijf buitenste
punten werden voorzien van de
gerstekorrel.

Frans Joling
*** *** *** *** *** *** *** ***
Wie heeft er een grijs vestje gevonden?
In de laatste week voor de herfstvacantie is Nimué (4e
klas) haar lekkere vest kwijtgeraakt: grijze joggingstof,
met rits en capuchon. In de bak met gevonden voorwerpen
liggen een paar soortgelijke grijze vestjes, maar niet het
hare. Misschien verwisseld ?
We horen het graag !
Janine en Nimué 035-8884570
*** *** *** *** *** *** *** ***
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Genogram maken
Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording
draagt, maar waarin leraren, 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.

Kwartierconcert bij Boekhandel Los
in Bussum
zaterdag 29 oktober 2011 • 14.00-14.15

ZWEEDSE VOLKSMUZIEK
“för 2 eller 3 fiolen”

Skräddarekadriljen
Transtrands Brudmarsch
Kadrilj
Brudmarsch fran Jämtland
Polska
Groddavalsen
Lif Anders Polska
Jemsken Slipstenen
Janneke van Prooijen
Bas Bijvoet
Frank Brakkee
Tim Kliphuis (als dochterlief op tijd klaar is met
afzwemmen…)

Deze vier violisten hebben elkaar gevonden als ouders op
de Vrije School Michael in Bussum. Samen met nog vier
andere professionele strijkers / ouders geven zij op
donderdag 15 december om 20 uur een benefietconcert
op deze school. Daar zal behalve deze Zweedse
vioolmuziek ook o.a. het weergaloze octet van
Mendelssohn te horen zijn. Komt allen!!

Ik ben op zoek naar vrijwilligers waarbij ik een genogram
kan maken. Dat is een soort plattegrond van je familie
waarbij je een beeld krijgt van de patronen in je familie van
herkomst. Ik doe dat voor de ervaring en is dan ook geheel
kosteloos. Neem met mij contact op via
m.koopmanschap@tele2.nl of 06-50497391.
Meidri Koopmanschap

Voordracht in De Bilt
‘Sprookjes wijzen de weg’, door Jonas van der Sloot
Zijn sprookjes alleen voor kinderen? Of kunnen wij als
volwassenen er misschien ook iets aan hebben? En wat
moeten we bijvoorbeeld van die gruwelijke straffen
denken? Moeten we die maar overslaan als we het sprookje
voorlezen? Of hebben die in de samenhang van de sprookjes
een zinvolle werking?
Jonas van der Sloot neemt ons mee in de sprookjesachtige
wereld die zo dicht tegen onze gewone wereld aanligt, maar
er soms ook zo oneindig ver van verwijderd lijkt. Hij
beschrijft hoe we zelf toegang tot die wereld kunnen
krijgen en hoe de sprookjes dan op een hele nieuwe manier
voor ons gaan leven. Jonas geeft regelmatig lezingen en hij
geeft cursussen bij het IOAT, waaronder “Sprookjes als
scholingsweg”.
Voor alle geinteresseerden: woensdag 16 november van
20.00 tot 22.00 uur in de Rudolf Steinerschool,
Weltevreden 6 De Bilt, € 8.- p.p. Voor meer informatie zie
www.steinerschool.nl/ouders-activiteiten.htm
Werkgroep scholing Rudolf Steinerschool De Bilt

Euritmie Ensemble Nederland speelt

Vrouw Holle

FAMILIEVOORSTELLING
VROUW HOLLE • ZOLTÁN KODÁLY
ZONDAG 30 OKTOBER 13:00 UUR
SOCRATESLAAN 22a ZEIST
De prachtige sonate voor cello en piano van de
Hongaarse componist Zoltan Kodaly omlijst het uniek
euritmisch vormgegeven sprookje van Vrouw Holle.
Euritmie Ensemble Nederland heeft deze sonate
onder leiding van Geesiena Stradmeier en BartJeroen Kool uitgewerkt. Het ensemble streeft om
door middel van een puur muzikale bezielde beweging,
de muziek zichtbaar te zingen. Mooi en lelijk, vlijtig
en lui spinnen draden tot goud of pek, de diepgang van
het sprookje van Grimm komt tot leven in deze voor
ieder toegankelijke euritmievoorstelling. Regie: BartJeroen Kool, € 2.50 kinderen, € 5,00 volwassenen

Volgende week: Godelieve Schrama, harp en Frank Brakkee,
altviool met Lachrymae van Benjamin Britten.
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Larense houtzagerij beleven,
laatste voorstelling 30 oktober
Kom op zondag 30 oktober naar de houtzagerij in Laren.
Daar is de theatervoorstelling 'Van dik hout zaagt men
planken' waar je zelf mee bepaalt hoe het gaat aflopen. Het
is op het buitenterrein van de houtzagerij, waar ze van
grote bomen planken maken. Er liggen stapels boomstammen
en heel veel planken en blokken en daartussen kan je wat
beleven en doen met je oren, ogen, mond, neus en handen.
De zagerij gaat verdwijnen, het terrein wordt verkocht aan
een projectontwikkelaar. Die gaat de toekomst bepalen. We
maken kennis met het verleden van de houtzagerij, met het
heden en gaan nadenken over de toekomst. Kunnen we er
met elkaar voor zorgen dat het mooie van de plek bewaard
blijft?
Kijk op de website van theateratelier de Ruimte voor meer
informatie en inschrijven.
http://www.theateratelierderuimte.nl

"Van dik hout zaagt men planken" is een onderdeel van de
'Oktober kindermaand'. In 'Oktober kindermaand'
(de foldertjes zijn via school uitgedeeld) zijn er extra
activiteiten voor kinderen.
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

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

Donderdag 3 november

Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Dinsdag 15 november

Activiteit

Opmerking

Studiedag team regio
Herfstvakantie
Ouderavond klas 1

Geen school
17/10 - 21/10
20:00 uur

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

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

Vrijdag 25 november
Maandag 28 november

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

Dinsdag 29 november

Algemene ouderavond

Woensdag 16 november
Vrijdag 18 november
Dinsdag 22 november
Woensdag 23 november
Donderdag 24 november

December 2011
Maandag 5 december
Donderdag 8 december
Maandag 12 december

2e Advent en
Sint Nicolaasfeest
Drempeltoets 6e klas
3e Advent

Woensdag 14 december
Donderdag 15 december
Vrijdag 16 december

Informatiemiddag
Ouderavond
kleuterklassen
Ouderavond klas 3
Benefietconcert
Kleuterkerstspel

Woensdag 21 december

Schoolreisje kleuters

Dinsdag 13 december

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

20:00 uur
Inloop vanaf 19:45; aanvang 20:00 uur
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
20:00 uur; voor alle klassenouders
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
door het ‘huisoctet’ van onze school
Kleuters om 12:00 uur; uit
De andere kleuters hebben geen school

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 26 december
Januari 2012
Maandag 9 januari
Dinsdag 10 januari
Woensdag 11 januari

Woensdag 11 januari
Maandag 16 januari
Maandag 23 januari
Dinsdag 31 januari
Februari 2012
Donderdag 2 februari
Woensdag 8 februari
Zaterdag 4 februari
Dinsdag 7 februari
Dinsdag 14 februari
Donderdag 16 februari
Vrijdag 17 februari
Dinsdag 21 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 22 februari
Donderdag 23 februari
Donderdag 23 februari
Vrijdag 24 februari
Maandag 27 februari
Maart 2012
Maandag 5 maart
Woensdag 7 maart
Woensdag 7 maart
Donderdag 15 maart
Woensdag 21 maart
Dinsdag 27 maart

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

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

Viering Maria Lichtmis
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Ouderavond klas 4
Ouderavond klas 2
Carnavalsfeest
Ouderavond klas 1
OCR-bijeenkomst
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Tussenrapport
Toneel klas 5
studiedag team
Voorjaarsvakantie

In de kleuterklassen; gewone schooltijden
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 1 van 5
10:00 tot 13:00 uur
20:00 uur; voor kleuterouders

Deze week: 10 min.
gesprekken
Informatiemiddag
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Algemene ouderavond
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Ouderavond
kleuterklassen

n.a.v. tussenrapport

20:00 uur
20:00 uur
Gewone schooltijden
20:00 uur
20:00 uur
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 2 van 5
’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
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 3 van 5
20:00 uur; thema-avond georganiseerd door het bestuur
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 4 van 5
20:00 uur
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Vrijdag 30 maart
April 2012
Maandag 2 april
Dinsdag 3 april
Woensdag 4 april
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april

Maandag 23 april
Dinsdag 24 april

Vrijdag 27 april
Maandag 30 april
Mei 2012
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
Juni 2012
Maandag 4 juni
Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni
Donderdag 7 juni
Maandag 11 juni
Dinsdag 12 juni
Donderdag 14 juni
Maandag 18 juni
Dinsdag 19 juni

Viering Palmpasen

Gewone schooltijden

Informatiemiddag
Fietsenkeuring voor het
verkeersexamen klas 5
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
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
Toneelstuk klas 2
Koninginnedag
Meivakantie
Praktijkgedeelte
verkeersexamen
Praktijkgedeelte
verkeersexamen
Hemelvaartsdag
Ouderavond klas 4
OCR-bijeenkomst
Pinksterfeest
2e Pinksterdag
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Deze week: Toetsweek
Klas 3
Algemene ouderavond
Kennismakingsavond
nieuwe eerste klas
Deze week: Toetsweek
Schoolreisje klas 4

De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 5 van 5
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

11-15/6
naar het Bewaarde Land
20:00 uur; o.a. over jaarverslag en jaarrekening 2011
20:00 uur
18-22/6
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Donderdag 20 juni
Vrijdag 22 juni
Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni
Donderdag 28 juni
Vrijdag 29 juni

Juli 2012
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

Klas 3
Ouderavond klas 5
Sint Jansfeest
Klas 3
Klas 3 schoolreisje
Ouderavond klas 2
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

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
20:00 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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