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Berichten van het bestuur
Nieuwbouw
* De interieurbouwer was ziek; hij is nu weer beter en
maakt naar verwachting komende week zijn lopende werk
af. Daarnaast is er een opdracht gegeven voor het maken
het eerste deel van de inrichting van het Winkeltje en de
ouderplek in de BSO-hal. Hierover is alleen prijstechnisch
nog geen overstemming bereikt.
* De landschaparchitect zijn vrouw is ernstig ziek, maar de
behandeling lijkt aan te slaan. Hij komt volgende week weer
bij ons werken met zijn mensen. Indien er ouders volgende
week een paar uurtjes tijd hebben om te helpen is dat zeer
welkom en nodig. Jaap zal er ook veel zijn.
* Naast de 1.500 sneeuwklokjes zijn er ook nog ca. 1.500
andere bloembollen geschonken. Het lijkt dus een bloemige
lente te gaan worden op en rond het plein.
* Er zullen snel wat roosters voor de ingangen komen, om de
hoeveelheid zand in de school te verminderen.
Groet, Boris

Sint Maarten

*** *** *** *** *** *** *** ***
Het Sint Maartenfeest vieren we op 11 november, midden in
de herfst tussen het Michaëlfeest en Kerstmis. Het is het
eerste Lichtfeest en het laatste Oogstfeest.
De dagen zijn korter, het weer is vaak grillig en guur.
Onheilspellende wolkenmassa’s worden door de
herfststormen voortgejaagd langs de donkere hemel. De
winterkou kondigt zich aan. Hier komt één van de
kernbetekenissen van het Sint Maartenfeest naar voren:
Alleen samen komen we de winter door, als we aan elkaar
geven en samen delen. Sint Maarten is het feest van geven
en delen van voedsel, warmte en bescherming.

Berichten van de schoolleiding
Deze week geen berichten.

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.
* * SCHOOLFOTO’S * *
De schoolfoto’s zijn er! En ze zijn goed gelukt.
U kunt ze betalen met een EENMALIGE MACHTIGING.
Het is voor de goede afwikkeling wel van belang dat u uw
EXACTE bank/girogegevens invult. Verder volgt u de
instructies op het zakje en levert de formulieren in het
zakje bij de eigen klassenleerkracht van uw kind weer in.
Niet bij broertje of zusje doen.
Ik hoop dat u meewerkt aan een goede afhandeling door
voor maandag 14 november e.e.a. in te leveren.
Nabestellen kan via internet.
De klassen van juf Edith en juf Marit komen als groep nog
apart aan de beurt.
Jeanny van den Brand

Martinus was een ridder, die leefde in de vierde eeuw na
Christus en die dienst deed in het leger van de keizer. Hij
moest een zware tocht ondernemen met het leger en zo
kwam hij op zijn 18e met zijn legeronderdeel aan bij de
stad Amiens. Het was koud, bijna donker, de poorten
zouden weldra gaan sluiten en het leger moest zich haasten
om op tijd binnen de muren van de stad te zijn. Maar
Martinus zag buiten de poort een arme bedelaar. Martinus
had hem niets te geven, geen brood of aalmoes. Hij
aarzelde echter niet en sneed zijn mantel in twee en gaf
één helft aan de bedelaar. 's Nachts verscheen in een
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visioen Christus aan zijn bed met om zijn schouders de
halve mantel van de bedelaar. Dit visioen maakte diepe
indruk op Martinus en hij voelde zich geroepen Christus te
dienen in plaats van de keizer. Hij liet zich dopen, verliet
het leger en wijdde zijn verdere leven aan het geloof.
Diep in moeder Aarde wordt het licht en de warmte van de
voorbije zomer vastgehouden. In de groei van de gewassen,
in wortels en knollen ligt het zonlicht opgeslagen. Het
laatste wat de aarde ons schenkt zijn de wortels en de
knollen.
Met Sint Maarten halen we een knol uit de donkere aarde.
Het zonlicht zelf kunnen we daarin niet zien. We moeten
ons behelpen met het licht van een vuurtje. We hollen de
knol uit en ontsteken er een kaarsje in. Moedig trekken we
met onze lichtjes de donkere nacht in door weer en wind
naar de mensen. We zingen liederen en bestralen hen met
ons licht. De mensen geven ons appels, noten en rozijnen, de
vruchten die de aarde ons schonk. Zo laten zij ons weer
delen in hun oogst. We roepen daarmee in ieder mens het
beeld van de mens in onderlinge verbondenheid wakker; het
beeld dat hij met zich meedraagt, maar vaak is vergeten.
Namens het team een fijn feest gewenst,
Eveline Reijnders
*** *** *** *** *** ***

***

***

Zo vieren we het feest van Sint Maarten op school
Op vrijdag 11 november. Het programma ziet er dit jaar op
sommige punten iets anders uit dan in vorige jaren, dus let
goed op.

meeloopt vragen we om buiten op het plein een haag te
maken waardoor de optocht zingend naar buiten zal komen.
Zingen jullie allemaal mee? Vanaf maandag 7 november zijn
de kleuterouders dagelijks vanaf 13:05 welkom in de klas
om de liedjes met de kinderen te oefenen.
Tijdens de rondgang van de optocht kunnen de
achterblijvende ouders in de klas iets warms drinken.
Na terugkomst gaan de kinderen weer in de kring zitten en
eten ‘pannestaart’ en drinken chocolademelk.
Alle kleuterouders hebben via de postvakjes ook een brief
ontvangen waarin verdere details voor de kleuters vermeld
staan. Lees deze nog even door voor 11 november.

Voor de klassen 1 tot en met 6
De kinderen worden verwacht in de klas om:
16.45 uur.
Om 17.00 uur komen de kinderen per klas naar de zaal en
ook de ouders zijn daar welkom. Meester Frans vertelt ons
een verhaal en er wordt muziek gespeeld. Na het verhaal
waaieren de klassen uit om hun optocht met hun
zelfgemaakte lampionnen te houden. Bij terugkomst gaan
ouders en kinderen (mits de leraar van je klas anders
aangeeft) terug naar de klas voor een kopje chocolademelk
e.d. Het is voor de kinderen heel welkom als de ouders bij
terugkomst de kinderen zingend ontvangen op het plein.
Voor het allemaal zover is, zal juf of meester aangeven of
en wanneer de kinderen een pompoen of knol mee moeten
nemen. De kinderen hollen de knol uit, versieren hem aan de
buitenkant en binnenin gaat er een lichtje. De hogere
klassen maken een lampion van papier in de klas.
De klassen 1, januariklas 1, 2 en 3 gaan in optocht naar het
bos. Daar hebben de kinderen van klas 6 hutten gebouwd.
Zij zijn de “rijken” en delen hun goede gaven met de “arme
kinderen”. Klassen 4 en 5 gaan naar een bejaardentehuis in
de buurt om daar hun prachtige zang ten gehore te brengen
en tekeningen uit te delen. Klas 4 heeft deze tekeningen al
gemaakt en ze hangen op het raam bij Nelly om te
bezichtigen.
***

*** ***

***

***

***

***

***

Herfstmarkt nieuws

Voor de kleuterklassen
Van 12:00 tot 13:15 uur holt één ouder van elk kind samen
een pompoen uit in de klas zodat de kinderen de lantaarn
zien ontstaan (graag geen kleinere broertjes of zusjes
erbij). Het versieren kan thuis afgemaakt worden.
Meebrengen: een kleine pompoen, een boterlepeltje of oude
lepel, een appelboor, een scherp mesje en als je hebt;
linoliumgutsjes voor het versieren.
Om 17:00 uur worden de kleuters in de klas verwacht. De
kinderen houden jassen aan en komen met de versierde
pompoen in de kring zitten. Het lichtje wordt dan pas door
juffie aangestoken. De ouders staan om de kring. Één ouder
per kind kan meelopen in de optocht. Aan de ouder die niet

We tellen de dagen af…. .November is begonnen, dus de
herfstmarkt komt dichterbij! Er zijn heel veel
aanmeldingen gekomen voor de kramen, dus het aanbod gaat
heel gevarieerd zijn. De zesde klas verzorgt de inwendige
mens en zorgt voor een muzikale noot. Kortom: gezelligheid
troef! Nu is het zaak dat de verschillende taken ingevuld
kunnen worden, want om deze markt te doen slagen hebben
we heel wat helpende handen nodig. Dank voor de mensen
die zich al hebben aangemeld. En we hebben nog veel meer
handen nodig!
We zoeken mensen voor o.a. het decoreren van de zaal,
maar ook voor het bemensen van de tweedehands kramen in
de eerste klas. En wat dacht je van een oogje in het zeil te
houden, tijdens de drukte? Ben jij die perfecte gastvrouw
of –man die de mensen welkom kan heten? Of ben je goed
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met centjes tellen, en wil jij één van de penningmeesters
zijn? Kortom: er is voor elk talent wel wat te doen op deze
avond.
Kun je en wil je helpen? Kijk op onze Helpende Handenlijst
via:

Tweedehands kraam

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ai2DKQO
Oyu97dDB4dkhkZ2NzTkJQcjQ3amo2TFF5eHc

Omdat we ons willen onderscheiden van andere
tweedehands beurzen willen we het aanbod van kleding en
speelgoed zo veel mogelijk passend maken voor de Vrije
School. Daarom hebben we het over “natuurlijke
materialen”. Maar dat klinkt moeilijker dan het is…. Wat
bedoelen we er mee?

en vul je gegevens in. Wij nemen dan in de week
voorafgaand aan de markt contact met je op.
Geen internet? Neem dan contact met ons op via:
06- 55 830 896 (Sanna) of 06-13241065 (Freya)
Of spreek ons even aan op het schoolplein.
Samen zetten we de schouders eronder en maken we er een
super gezellige markt van!
Geheugensteuntje: de markt wordt gehouden op vrijdag 18
november van 19.30 uur tot 22 uur. Hoort zegt het voort!

Tijdens de herfstmarkt van 18 november a.s. wordt er ook
een afdeling gemaakt voor tweedehands kleding, speelgoed
en boeken. Inbrengen is nog steeds mogelijk!

De ingebrachte kleding dient voor tenminste 75 procent uit
natuurlijk materiaal te bestaan. Dat kan zijn katoen, zijde,
wol of leer. Je ziet de samenstelling van een kledingstuk in
de labels staan. Als je op labels kijkt, zul je zien dat er
meer natuurlijke materialen worden gebruikt dan je
misschien dacht. Een spijkerbroek, een tricot truitje….het
is allemaal voornamelijk katoen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor buitenkleding,
zoals jassen, regenlaarzen en b.v. ski-kleding: dit kan ook
uit niet- natuurlijke materialen bestaan, zoals nylon en
fleece. Wel hopen we natuurlijk dat je rekening wilt houden
met de filosofie achter de Vrije School gedachte, en dus
b.v. grote schreeuwerige prints met striphelden liever niet
verkoopt op deze afdeling. Dat maakt het aanbod dan juist
ook zo uniek voor onze school.
Dus….kijk je kast nog eens na, vraag een verkooplijst aan en
steun onze school!
Bij twijfel of vragen over de kleding kun je altijd contact
opnemen met Sanna: 06-55 830 896 of info@sanna.tv
Speelgoed is welkom in alle soorten en maten. Ook hier
geldt: liefst zo natuurlijk mogelijk, in ieder geval duurzaam
en in de sfeer van de Vrije School pedagogiek. Schleich is
b.v. geen natuurlijk materiaal, maar wel heel geliefd
speelgoed dat appelleert aan het warme gevoel van hoofd,
hart en handen.
Voor info en of aanvragen van verkooplijsten kun je contact
opnemen met:
Freya Martin: freyam@xs4all.nl (boeken)

of
Sanna van Tets: info@sanna.tv (kleding en speelgoed)
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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.

Open dag ‘Vrij kunstzinnig oriëntatiejaar’
bij De Zonneboom 13 november
Open dag Vrij Kunstzinnig Oriëntatiejaar: groeien door
kunst!
Onze kinderen groeien aan het kunstzinnige in het
onderwijs. Ook wij, volwassenen, kunnen ons ontwikkelen
aan kunst. Velen hebben dit al ervaren bij De Zonneboom in
Leiden. De Zonneboom is ruim 25 jaar geleden ontstaan uit
vragen van ouders van de vrijeschool uit Leiden.
In januari 2012 start het Vrij Kunstzinnig Oriëntatiejaar;
een nieuw ontwikkelde leergang als begeleidende stimulans
voor een stap in je persoonlijke ontwikkeling.
Het werken met verschillende kunstvormen staat in deze
éénjarige opleiding centraal.
Door actief met diverse kunsten aan de slag te gaan
(schilderen, tekenen, muziek, clownerie, zang e.d.) kan
moed, vrijheid en inspiratie worden opgewekt om op deze
manier nieuwe vermogens te ontdekken en ontwikkelen.
Vermogens die in deze turbulente tijd een waardevolle
ondersteuning vormen en die aan de basis liggen van een
nieuwe impuls in de persoonlijke ontwikkeling.
Zo maak je in jezelf het vermogen wakker om te spelen en
de nieuwsgierigheid om je in het onbekende te wagen.
In het VKO-jaar wordt uitgedaagd je creatieve krachten te
mobiliseren door het unieke in
jezelf aan te spreken. Door actief met kunst aan de gang te
gaan kun je ervaren dat kunst bevrijdend werkt waardoor
je op een vernieuwende manier aan je toekomst kunt
bouwen.
Ervaring met kunstvakken is niet belangrijk, het gaat niet
om het doel maar om de weg, om het proces dat al doende
doorgemaakt wordt.
Op zondag 13 november organiseren wij een
kennismakingsdag in de Zonneboom, De Laat de
Kanterstraat 5, 2313 JS Leiden. Deze dag begint om 14.00
uur en eindigt om 17.00 uur. Graag van tevoren aanmelden
via tel.nr. 071-5123137 of info@dezonneboom.nl . Kijk voor
verdere informatie op http://www.zonneboom.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Oktober 2011
November 2011
Donderdag 3 november

Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Dinsdag 15 november

Activiteit

Opmerking

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

20:00 uur
Inloop vanaf 19:45; aanvang 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

Dinsdag 13 december
Woensdag 14 december
Donderdag 15 december
Vrijdag 16 december
Woensdag 21 december

Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 26 december

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

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

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

Informatiemiddag
Ouderavond
kleuterklassen
Ouderavond klas 3
Benefietconcert
Kleuterkerstspel

20:00 uur
door het ‘huisoctet’ van onze school
Kleuters om 12:00 uur; uit

Schoolreisje kleuters
die na de kerstvakantie
naar de eerste klas gaan
Kerstspel onderbouw
Kerstviering
Kerstvakantie

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

20:00 uur

De andere kleuters hebben geen school

16:30 en 19:30 uur
Hele school om 12:00 uur; uit
26/12 – 6/1

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
Pagina 5 van 8

3 november 2011

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

Studiedag team
Welkom nieuwe eerste
klassers
Eerste schooldag
kleuters na de vakantie
Ouderavond klas 5
Informatiemiddag
Toetsweek
Toetsweek
Klassenouders
kleuterklassen

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

n.a.v. tussenrapport

Vrijdag 30 maart

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

April 2012
Maandag 2 april

Informatiemiddag

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

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

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
Gewone schooltijden
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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
Donderdag 20 juni
Vrijdag 22 juni

Fietsenkeuring voor het
verkeersexamen klas 5
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Paasviering
Goede vrijdag
2e Paasdag
Ouderavond januariklas
van Daphne
Toneelstuk 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

Theoretisch
verkeersexamen klas 5
Ouderavond klas 3
Klassenouders
kleuterklassen
Ouderavond klas 1
Toneelstuk klas 2
Koninginnedag

20:00 uur
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren over de
jaarfeesten Pinksteren en Sint Jan kleuterklassen
20:00 uur

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
Klas 3
Ouderavond klas 5
Sint Jansfeest

11:15 uur; voor de school
19:00 uur; voor ouders en belangstellenden

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
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
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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
Klas 3 schoolreisje
Ouderavond klas 2
Kennismakingsochtend
Nieuwe kleuters
schooljaar 12-13

naar het Bewaarde Land

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

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

20:00 uur
Kleuterklassen geen school

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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