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Vrijdag 20 mei, tijd voor een feestje!

DE GROTE MICHAELDAG!
Eindelijk gaan we vieren dat de school 60 jaar bestaat! Nu al 62 jaar

Rapportgesprekken
Vandaag hebben de kinderen hun rapport ontvangen. Bij de rapporten horen de 10-minutengesprekken.
Tijdens deze gesprekken staat de ontwikkeling van uw kind centraal. Het gaat dan om meer dan alleen de
cijfers.
Wij leggen géén nadruk op achterstand. We volgen gewoon de kinderen in hun ontwikkeling. In de media
ligt er veel nadruk op het negatieve: leerachterstand. Belangrijk is juist in te zien dat kinderen ook heel veel
geleerd hebben tijdens de schoolsluitingen en andere 'anders dan anders'- periodes. Het telkens spreken
over achterstanden verhoogt onnodig de druk op kinderen. Laten we met zijn allen trots zijn op wat er
mogelijk is gemaakt. Wij zetten het leren en de ontwikkeling van een kind centraal. Gaan niet uit van
leerachterstanden, maar onderzoeken hoe de leerlingen er nu voor staan, en werken van daaruit verder.
Cito ondersteunt ons hier slechts bij. De toetsen zijn slechts een foto, terwijl wij op school de hele film zien.
Heb als ouder vertrouwen. De kinderen zijn op school weer verder gegaan waar ze gebleven zijn. De
leerkracht ziet wat voor een sprongen kinderen gemaakt hebben en welke kinderen toch wat meer last
hebben gehad van de voorgaande periode. Ze doen gewoon wat ze altijd doen: kijken naar het kind.
Zorgen voor een rijk en goed aanbod voor alle kinderen. En doen wat er nodig is. Vertrouw daarbij op de
leerkracht en de school. Vertrouw op je kind en de toekomst. En blijf vooral in gesprek met de leerkracht
van je kind. Daarom voeren we donderdag 10 maart en dinsdag 15 maart de gesprekken. Gelukkig op
school en zonder beperkingen.
U heeft vandaag een mail ontvangen waarmee tot woensdag 9 maart 12.00 uur u kunt inschrijven voor de
gesprekken.

Ouders in de school
Ouders zijn weer welkom in de school. Wij hebben echter gemerkt dat het fijn is dat kinderen op begane grond bij
hun klassendeur gebracht worden en via die deur naar buiten gaan. Voor de oudere kinderen is het fijn als zij
zelfstandig naar de klas blijven gaan. Dit komt de rust in de school ten goede, de leerkracht is er meteen voor de
kinderen en de lessen en activiteiten kunnen op tijd starten.
Gesprekken met de leerkrachten hoeven niet meer online plaats te vinden. Ook als u de directie wilt spreken of iets
wilt afgeven staat de school weer open.
Ook het schoolplein is vanaf 15.00 uur weer toegankelijk voor ouders.

Inloopochtend groep 3 t/m 8
Op de dagen van de rapportgesprekken donderdag 10 maart en dinsdag 15 maart zijn de ouders van groep 3 t/m 8
van harte welkom in de klas. Kinderen vertellen over hun werk en laten zien waar zij deze periode mee bezig zijn.
Tussen 8.30 uur en 9.00 uur kunt u de klas van uw kind bezoeken.

Koffieochtenden voor de ouders van de groepen 1-2
Na de vakantie ontvangen de ouders van de groepen 1-2 een uitnodiging voor een koffieochtend. Een mooi moment
om elkaar te ontmoeten, nadere schoolinformatie te krijgen en een kijkje in de klas van uw kind te nemen.

Zelftesten - quarantaine
Geen mondkapjes meer, geen gescheiden groepen, geen 1,5 m afstand tussen volwassenen in de school, excursies
zijn weer mogelijke, maar….
….ook na de vakantie geldt voor de kinderen uit groep 6 t/m 8 (én het team) het advies om 2 x per week een zelftest
te doen. Deze kinderen hebben gisteren weer zelftesten ontvangen. Het is fijn als de kinderen voordat ze maandag 7
maart starten een zelftest hebben gedaan.
Met een positieve zelftest blijven kinderen thuis. De quarantaineplicht bij een positieve test is van 7 naar 5 dagen
gegaan. Als kinderen, bij een positieve testuitslag, klachten hebben telt u vanaf het moment van de klachten. Als
kinderen geen klachten hebben telt u vanaf de dag dat uw kind positief getest is. Voor kinderen die een positief
geteste huisgenoot hebben geldt géén quarantaineplicht mits zij klachtenvrij zijn.
Als kinderen (milde) klachten hebben blijven zij ook (nog) thuis. Met een negatieve zelftest mogen zij met milde
klachten echter wel naar school. Blijf in dat geval testen tot de klachten over zijn.

Werkzaamheden
In de vakantie wordt begonnen aan het ophogen van het schoolplein. In de meivakantie wordt daarmee verder
gegaan. Dan komt er ook een zandbak en wordt het kunstgras vervangen. Deze vakantie wordt er ook een begin
gemaakt met de vervanging van de verlichting in de school. In de lokalen komt nieuwe LED verlichting. In de overige
ruimtes wordt de verlichting in de meivakantie vervangen.

RIJK AANBOD
Uitjes, gastlessen en excursies

De groepen 4 gaan naar het Museon voor een les over Wilde Dieren in Nederland
4A juf Danitsja
vrijdag 11 maart van 09.30 tot 10.45 uur
4B juf Vera
vrijdag 11 maart van 11.00 tot 12.15 uur
4C juf Danielle/Laura
vrijdag 18 maart van 10.45 tot 12.00 uur
De groepen 8 gaan 11 maart van 10.00 tot 10.50 uur naar het Museon voor de les “Oceans, Our Blue
Planet”.
De groepen 4 gaan naar de Wilgenhof voor een les over huisdieren.
Groep 4B juf Vera
dinsdag 15 maart van 13.00 tot 14.15 uur
Groep 4C juf Danielle/Laura
dinsdag 22 maart van 13.00 tot 14.15 uur
Groep 4A juf Danitsja
dinsdag 29 maart van 09.00 tot 10.15 uur
De groepen 5 gaan naar de Wilgenhof voor een les over melk.
Groep 3B juf Marjolein/Manon
dinsdag 22 maart van 09.00 tot 10.15 uur
Groep 3C juf Marcella
dinsdag 22 maart van 10.30 tot 11.45 uur
Groep 3A juf Marin/Carlinde
vrijdag 25 maart van 09.00 tot 10.15 uur
Schoolsport 010
Schoolsport010 is een programma voor Rotterdamse basisscholen dat werkt met sportclinics. De groepen
3 t/m 8 krijgen gedurende het schooljaar verschillende clinics aangeboden. Dit jaar is dat voetbal,
Steetdance, Kin- en Spikebal en Teakwondo. Op deze manier maken de kinderen kennis met verschillende
sporten. De clinics worden gegeven door gespecialiseerde sportaanbieders of sportcoaches, ook de eigen
gymleerkracht is hierbij aanwezig.
In de komende weken krijgen de kinderen de voetbalclinic.

ZIEKMELDINGEN
Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch,
maar per e-mail sturen aan:
ziekmeldingen@st-michael.nl

VOLGENDE KLAPPER
De volgende Klapper, (Klapper nr. 12) verschijnt op donderdag 17 maart 2022 en wordt op de website
gepubliceerd. www.st-michael.nl

Wij wensen iedereen een hele fijne en vooral ontspannen vakantie toe!

