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De Michaëldag,
Dankzij een geweldige voorbereiding, de hulp van fantastisch veel ouders en….dankzij de weergoden die
ons uiteindelijk toch ook goed gezind waren, kijken we terug op een bijzonder geslaagde Michaëldag.
Wat heerlijk om te zien hoe kinderen genieten als zij de keuze hebben uit zoveel activiteiten.
Niet alleen het schminken was een groot succes, maar ook de circusactiviteiten, het frikandellen bakken,
de dejembe workshop, het lasergamen, de escaperoom, de nagelstudio en het figuurzagen waren populair.
Toen de eerste druppels vielen hebben we de dag mooi kunnen afsluiten met de kinderdisco in de
gymzaal!
HULDE AAN IEDEREEN DIE ER OP WELKE MANIER DAN OOK EEN BIJDRAGE AAN HEEFT GELEVERD!

De avondvierdaagse
Bijna 400 leerlingen hebben zich dit jaar ingeschreven voor de avondvierdaagse!
De kinderen die zich via school hebben ingeschreven krijgen maandag de strippenkaart
om wat lekkers te kunnen halen bij de Michaelstand die langs de route staat.
In de bijlage vindt u de laatste informatie en de routes. We wensen iedereen heel veel
wandel plezier toe!

De zwemwedstrijden bij Het Zwarte Plasje
Zwarte plasje zwemwedstrijden!
Wanneer: 22 juni 2022
Hoe laat: Leeftijden 5 t/m 8 vanaf 17.00, Overige leeftijden vanaf 18.30
Wat een feest! Na een aantal jaar van afwezigheid, vinden op woensdag 22 juni 2022 weer als vanouds
de schoolzwemwedstrijden plaats. Mocht er sprake zijn van slecht weer dan staat woensdag 29 juni
2022 als reservedatum in de agenda.
Onze school levert zelf één estafetteteam van jongens en één estafetteteam van meisjes aan. Deze
bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 kinderen. Totaal worden er 6 banen gezwommen.
Via de onderstaande link kunt u uw kind(eren) opgeven, dit gebeurt dus niet meer op school. Kinderen
die nog geen zwemdiploma hebben zijn vanuit de organisatie verplicht om een zwemvestje of
zwembandjes te dragen.
Link voor inschrijving:
Meer informatie is te vinden op: https://zwarte-plasje.nl/schoolzwemwedstrijden/

RIJK AANBOD
Uitjes, gastlessen en excursies
De groepen 1-2 gaan naar de Wilgenhof voor een les over Kleine Beestjes.
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 Nienke
maandag 27 juni
13.00 - 14.15 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

