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Kinderboeken week Gi-Ga-Groen  

Het thema van de kinderboekenweek 2022  is Gi-Ga-Groen. Een perfecte tijd om extra bezig te zijn met 
boeken én met alles wat de natuur te bieden heeft. 
Met alle kinderen van de school wordt de kinderboekenweek woensdag 5 oktober geopend. Er wordt 
gezongen, gedanst en leerkrachten nemen deel aan een voorleeswedstrijd! 
 
Alle groepen gaan genieten van een theatervoorstelling in school. 
Voostelling ‘De brandnetelheks’ (groepen 1 t/m 5) 
Aires houdt van alles wat met toveren te maken heeft. Daarom heeft hij een grote verzameling 
toverspullen. Als hij door zijn verzameling heen gaat vindt hij een vreemd potje. Hij maakt het potje open en 
tot zijn grote schrik wordt de brandnetelheks wakker. De brandnetelheks wil alle mooie bloemen, plantjes 
en bomen op de wereld veranderen in brandnetels.  
Aires weet niet wat hij moet doen, want bomen en planten zijn heel belangrijk op deze aarde. Alleen maar 
overal brandnetels dat zou verschrikkelijk zijn. Gelukkig krijgt Aires hulp uit onverwachte hoek. Samen met 
de kinderen en de oude tovenaar probeert hij de brandnetelheks tegen te houden. 
Voorstelling ‘Nature, it’s magic!’ (groepen 6 t/m 8) 
Jo raakte in België bekend toen hij met zijn getrainde kip, ‘Kip Curry’ deelnam aan “Belgium’s Got Talent”. 
Daarop volgde een eigen reeks bij VTM KZOOM en gastoptredens bij Ketnet. In Nederland  was Jo 4 jaar 
lang wekelijks te zien op Nederland 2 met zijn blokje “Jo in de boomhut”. 
Buiten het bekijken van kippen, kijken we hoe slim andere dieren zijn, hoe slim een bos is, wist je dat bomen 
op kilometers van elkaar met elkaar 'praten'? Nadat we zien hoe super de natuur is krijgen de leerlingen op 
een hele leuke interactieve manier ook tips mee hoe ze de natuur kunnen helpen. 
 
Boekenmarkt 
Goede tradities houden we graag in stand. Woensdag 12 oktober 12.00 uur zijn kinderen weer in de 
gelegenheid om een boek te kopen. Boven op het plein is boekhandel Maximus aanwezig met een mooie 
collectie boeken. Ieder jaar is er veel belangstelling. De oudere kinderen kunnen weillicht zonder ouders 
rondstruinen en een mooi boek kiezen. 
 
Voorlezen 
U bent als (groot)ouder van harte welkom om een mooi verhaal voor te lezen. Kinderen genieten ervan! Bij 
de lokaaldeuren hangen intekenlijsten. 
Het is ook altijd mooi om te zien hoe de oudere kinderen van de school samenwerken met de jongere 
kinderen. Tijdens de boekenweek lezen de oudere kinderen ook voor en vertellen zij over een mooi boek 
dat zij kennen. 
 
Overige activieiten 
In de hal komt een grote boom. In de boom kunnen de kinderen een ‘boomhut’ maken (van een oud 
melkpak of een schoenendoos) waarin zij hun lievelingsboek verbeelden. 
Er worden verhalen en gedichten geschreven en illustraties gemaakt met kans op de Gouden Griffel! 
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Dankzij de hulp van onze bibliotheek(groot)ouders beschikt de school over een goed ingerichte bibliotheek 
waar kinderen wekelijks boeken kunnen ruilen die in school gelezen worden.  
 

Medezeggenschapsraad 

Op 29 november komt de huidige MR voor de laatste keer bijeen. Er komen 2 plaatsen in de MR 
beschikbaar voor ouders. U kunt zich hiervoor kandidaat stellen. Stuur een mailtje aan: mr@st-michael.nl 
De MR komt gedurende het schooljaar ongeveer 6 maal bijeen op dinsdagvond van 19.30 tot 21.00 uur. 
Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, volgen er verkiezingen. 
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over 
verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal 
onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een 
besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten 
over het beleid op school. 
 

RIJK AANBOD 

Uitjes, gastlessen en excursies 

 
    Kunst en Cultuur Rotterdam 

De groepen 5 en 6 gaan op 14 oktober van 13.00 - 14.15 uur naar het Theater 
Zuidplein en de voorstelling heet Juffenballet. 
De schooljuf. Een vertrouwd figuur die dagelijks voor de klas staat, dingen op het 

bord schrijft en geduldig schriften controleert. Maar wat doet ze als je het klaslokaal verlaat? 
Is de juffrouw dan nog wel een juf? En waar gaat ze dan naar toe? Wat is het geheime leven achter het 

schoolbord? 
In Juffenballet blijkt de koffiekamer een portal naar een andere wereld. In de maneschijn ontmoet een stel juffen 
elkaar op een open plek in het bos. Ze gebruiken het huiswerk om een fikkie te stoken, dansen wild en uit de maat 
en brouwen mengsels en geniepige plannetjes. Plannetjes om de schooldirectrice, een oude hippie met 
flowerpoweridealen, van de troon te stoten. Ze willen de school vernieuwen met strakke regels en prestatiedruk. 
Een strijd tussen vrijheid en orde barst los. Maar dan komt er een nieuwe juf. Kan zij de boel redden? 
 
 

De groepen 7 en 8 gaan op woensdag 19 oktober naar De Doelen en de voorstelling 
heet Music makes Friends 

In deze voorstelling van de Havo/VWO Muziek & Dans van Codarts loopt alles door 
elkaar: pop, rock, klassiek, jazz, dans - noem het maar op! 

Deze leerlingen laten niet alleen zien wat ze kunnen en leren, maar vertellen ook hoe zij zijn 
gekomen waar ze zijn en hoe ze hun toekomst voor zich zien. Zo hopen ze kinderen die binnenkort keuzes 

voor de rest van hun toekomst moeten maken te inspireren om hun hart te volgen. 
De voorstelling is interactief! 

 
Groepen 5: Paddenstoelen 
Paddenstoelen zijn schimmels en lang niet altijd goed zichtbaar. De 
kinderen ontdekken tijdens deze les verschillende soorten en verwonderen 
zich over al die verschillende vormen en kleuren. Welke rol spelen 
paddenstoelen in de kringlopen van de natuur? Hoe is een paddenstoel 
opgebouwd en hoe plant deze zich voort? Wat eet een paddenstoel? En op 
welke manieren gebruiken wij mensen deze bijzondere organismen?  

Natuurlijk gaan de kinderen ook buiten op ontdekkingstocht. De afsluiting van de les doen we met een 
kleine proeverij: met paddenstoelensoep! 

Groep 5C Juf Maylang/Grazia  maandag 19 september   achter de rug, zij hebben de soep al op 😊 
Groep 5A Juf Ellen V                  maandag 3 oktober  van 10.30 tot 11.45 uur   
Groep 5B Juf Anneloes   dinsdag 4 oktober                 van 13.00 tot 14.45 uur  
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Cultuurcoaches Chabotmuseum 
      Ook dit schooljaar werken wij nauw samen met het Chabot Museum.  De kinderen 

krijgen een verrassend aanbod beeldende vormingslessen. 
Samen met cultuurcoaches Hester en Marijke zal er weer worden verwonderd en 

ontdekt. Van wandeling door het Land van Chabot* tot gastkunstenaars in de klas - wij 
zijn er klaar voor! 

*Het Land van Chabot is de plek, op steenworp afstand van de school, waar schilder en beeldhouwer Henk 
Chabot (1894-1949) ooit zo graag woonde en werkte. 
De groepen 3 en 4 zijn dit jaar als eerste aan de beurt in de periode tot aan de herfstvakantie. 
 

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. 5) verschijnt op donderdag 13 oktober en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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