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De avondvierdaagse
Het dit jaar weer mogelijk om gezellig van maandag 30 mei tot en met donderdag
2 juni, 5 of 10 km te wandelen. Dagelijkse startpunt is weer als vanouds bij
speeltuin 110Morgen, Minostraat 6, vanaf 18.45 uur.
De kinderen hebben het inschrijfformulier van de week mee naar huis gekregen.
Het formulier kan, samen met het inschrijfgeld van €6,50, in de
lichtblauwgekleurde st. Michael-box bij de hoofdingang gedeponeerd worden. Er
kan ingeschreven worden tot en met vrijdag 20 mei. Er is al veel animo!
Bent u het inschrijfformulier niet tegengekomen, dan vindt u het alsnog in de
bijlage.

De Michaëldag vrijdag 20 mei
Vrijdag vieren we dan eindelijk ons lustrum. De school bestaat 60, inmiddels 62 jaar!
Voor de kinderen is een prachtig programma gerealiseerd.
De kinderen beginnen de dag in de klas, als de groep compleet is gaan we naar buiten voor een schoolfoto.
In de vorm van het schoollogo maken we van alle kinderen en leerkrachten ‘De Michaeldagfoto’.
Daarna gaan de kinderen aan de slag met meest uiteenlopende workshops. Om u een idee te geven:
zandkastelen bouwen, kinderyoga, grote bellenblazen, kaarsen maken, mozaiek, cakejes versieren, oud
Hollandse spellen, bruggen bouwen, balanceren met Circus Rotjeknor, een slagkooi, dans, Djembee
worshop, een actie reactiebaan maken, workshop drama, escape room, aan de slag met elektra,
stormbaan en nog veel meer.
We sluiten de dag af met een disco op het grote plein. Eerst de kinderen uit de groepen 4 t/m 8. De
kinderen uit de groepen 1 t/m 3 gunnen we eerst wat rust en mogen daarna nog even swingen op het
plein.
Om 15.00 uur gaan alle kinderen naar huis.
Als de kinderen het leuk vinden, mogen ze in het roze, paars, groen naar school.
Handig om te weten:
- De fietsenparkeerplaatsen zijn bezet met workshops. Fietsen kunnen netjes naast elkaar
geparkeerd worden op de stoep op de Pergolesilaan (niet op het gras i.v.m. workshops).
Leerkrachten staan klaar om de kinderen te helpen.
- De kinderen krijgen van school een broodje knakworst, maar moeten zelf ook een lunchpakketje
meenemen
- Het is op deze dag niet te doen om met alle allergieën rekening te houden. Het vriendelijke verzoek
is om zelf wat lekkers mee te geven aan uw kind.
- De weersvoorspelling is top!

RIJK AANBOD
Uitjes, gastlessen en excursies
De groepen 1-2 gaan naar de Wilgenhof voor een les over Kleine Beestjes.
Groep van juf Manon/Roos
maandag 23 mei.
09.00-10.15 uur
Groep van juf Mirjam/Claudia
donderdag 2 juni
10.30 - 11.45 uur
Groep van jus Sophie/Carolien
dinsdag 14 juni.
10.30 - 11.45 uur
Groep van juf Amy
dinsdag 21 juni
10.30 -11.45 uur
Groep van juf Jose
woensdag 29 juni.
10.30- 11.45 uur
De groepen 8 gaan naar de Wilgenhof voor een les over Bijen.
Groep van Marijke/Tessa
dinsdag 7 juni
09.00-10.15 uur
Groep van meester Martijn
dinsdag 7 juni
10.30-11.45 uur
Groep van meester Dennis
dinsdag 7 juni
13.30-11.45 uur

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

