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Gi-ga-groen kinderboekenweek 

Wat een mooi thema: Gi-ga-groen! In de hele school is gewerkt rondom de kinderboekenweek. Kinderen 
hebben genoten van de opening, een theatervoorstelling en het lezen van boeken is nog leuker geworden! 
Voorleesvaders (!), moeders, opa’s en oma’s zijn met open armen ontvangen en lazen met veel plezie voor. 
We gaan er nog even mee door tot aan de herfstvakantie! 
 

Gevonden voorwerpen 

In een mand in de centrale hal van de school worden gevonden voorwerpen verzameld. Gelukkig vinden de 
kinderen vaak spullen terug die zij ergens hadden laten slingeren. Er zijn ook veel jassen, bekers en tassen 
die echter al weken in de mand liggen. 
In de bijlage staat een bestand met gevonden voorwerpen van de afgelopen periode. Tot en met 
aanstaande donderdag 20 oktober kunnen de spullen afgehaald worden bij de balie, daarna gaat alles naar 
een goed doel. 
 

Parnassys en toetsresultaten 

In ons administratiesysteem kunt u de behaalde cijfers van uw kind(eren) zien. Bij aanvang van het jaar is 
dit nog niet opengesteld. Wij hebben gemerkt dat wanneer de cijfers continue in Parnassys gedeeld 
worden, dit bij een aantal kinderen tot ongewenste prestatiedruk leidt. Achter ieder cijfer zit een verhaal.  
Hoe is het kind tot het resultaat gekomen? Wat is er goed of minder goed gegaan en waarom? Heeft de 
leerling de stof niet begrepen of was er op dat moment iets anders aan de hand? Allemaal factoren die een 
cijfer van een toets kunnen beïnvloeden. 
Die informatie (het verhaal achter de cijfers) is veel belangrijker/interessanter dan alleen het cijfer dat in 
Parnassys staat. 
 
Wij zetten Parnassys echter vóór de voortgangsgesprekken in november open. Dan zijn er van de meeste 
vakken 2 of meer toetsen gemaakt en kan de leerkracht een toelichting geven tijdens de 
voortgangsgesprekken. 
De voortgangsgesprekken vinden plaats op donderdag 10 en dinsdag 15 november. De link waarmee u 
kunt inschrijven ontvangt u donderdag na de herfstvakantie. 
Heeft u geen inloggegevens voor Parnassys, dan kunt u juf Nathalie mailen: nathalie.admiraal@rvko.nl 
 

Informatie-avond voor ouders van groep 8 

De kinderen van groep 8 zijn aan hun laatste schooljaar begonnen. Zij maken dit jaar, samen met hun 
ouders, een belangrijke keuze: de school voor voortgezet onderwijs. 
Voor veel ouders en kinderen is dit een leuke maar ook spannende overgang. Op dinsadg 1 november 
organiseren wij een informatie-avond voor de ouders van groep 8.  
Een collega uit het voortgezet onderwijs  houdt een algemeen verhaal over de stuctuur van het vo en de 
overstap naar het vo. 
Vanaf 18.45 uur gaat de deur open en staat de koffie en thee klaar. 
De presentatie start om 19.00 uur en is om 20.00 uur afgelopen. 
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Corona 

Het zal u niet ontgaan dat corona besmettingen ook op school gestegen zijn. Het betreft zowel kinderen, 
ouders als leerkrachten. Gelukkig zijn alle groepen iedere dag op school. We zijn dan ook heel blij met de 
collega’s die extra komen werken en de collega’s die extra kinderen krijgen wanneer een groep wordt 
opgedeeld. 
Er zijn inmiddels scenario’s uitgewerkt die op de komende mr-vergadering besproken worden. 
Een belangrijke verandering in het COVID-beleid ten opzichte van de afgelopen jaren is dat dit kabinet een 
scholensluiting te allen tijde wil voorkomen. Van (gedeeltelijke) sluiting zal slechts sprake zijn als we te 
maken hebben met een virus(variant) waarbij leerlingen en medewerkers direct gevaar lopen.  
We kennen 4 fases in het plan: donkergroen (verkoudheid), groen (griep+), oranje (continue strijd) en rood 

(worst case). We voelen ons prima in de huidige fase donkergroen:       
Het blijft echter ook nu van belang oog te hebben voor de meest kwetsbaren. 
 

Werkzaamheden speellokaal 

In de herfstvakantie worden werkzaamheden aan het vloerveld boven het speellokaal uitgevoerd. Als alles 
volgens planning verloopt, kan het speellokaal na de herfstvakantie weer volledig in gebruik genomen 
worden. 
 

Nieuwe school voor voortgezet onderwijs 

Ouders van kinderen in groep 6, 7 en 8 hebben gisteren een brief ontvangen over een nieuw op te richten 
school voor voortgezet onderwijs. Het betreft een school voor hoogbegaafde kinderen die vast zouden 
kunnen lopen in het reguliere voortgezet onderwijs. Omdat het benodigde aantal handtekeningen nog niet 
binnen is, vraag ik hier nogmaals aandacht voor. Alle ouders met een kind van 10, 11 of 12 jaar kunnen 
hiervoor tekenen via onderstaande QR code. U kunt dan inloggen met uw DigiD en heeft het BSN nummer 
van uw kind nodig. Het ondertekenen is geen inschrijving en verplicht u tot helemaal niets! 

 
De brief is als bijlage aan de Klapper toegevoegd. 

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 1-2 krijgen in de speelzaal een voorstelling met de naam “Ik ben kwijt”. 
In de voorstelling “Ik ben kwijt” maken leerlingen een muzikale reis door Rotterdam met een meisje dat 
verdwaald is. Tijdens de zoektocht naar haar huis komen ze bijzondere gebouwen, plekken en mensen 
tegen die hen meer over de stad leren en haar steeds dichterbij huis brengen.  
Een muzikant betrekt de leerlingen actief bij het verhaal door met ze te zingen, dansen, luisteren en 
muziek te maken met verschillende materialen en instrumenten.   
Groep van juf Amy    dinsdag 1 november   van 09.00 tot 09.50 uur 
Groep van juf Wendy/Salome dinsdag 1 november   van 10.00 tot 10.50 uur 
Groep van juf José   dinsdag 1 november   van 11.00 tot 11.50 uur 
Groep van juf Manon/Roos  dinsdag 8 november   van 09.00 tot 09.50 uur 
Groep van juf Petra/Vivianne dinsdag 8 november   van 10.00 tot 10.50 uur 
Groep van juf Sophie/Caroline dinsdag 15 november  van 09.00 tot 09.50 uur 
Groep van juf Nienke   dinsdag 15 november  van 10.00 tot 10.50 uur 

 
  
De groepen 1-2 gaan naar de Wilgenhof voor de les  
“Alles voor een Pannenkoek” 
Groep van juf Roos/Manon     dinsdag 22 november van 10.30 tot 11.45 uur 
Groep van juf  Nienke       dinsdag 22 november van 13.00 tot 14.15 uur 
Groep van juf Sophie/Caroline vrijdag 25 november van 10.30 tot 11.45 uur 

Groep van juf  Petra/Vivianne  maandag 28 november  van 10.30 tot 11.45 uur 
Groep van juf José               dinsdag 29 november  van 10.30 tot 11.45 uur 
Groep van juf Wendy/Salome           dinsdag 13 december  van 09.00 tot 10.15 uur 
Groep van juf  Amy               maandag 12 december    van 10.30 tot 11.45 uur 
 
Groepen 6 gaan naar de Wilgenhof voor de les “Amfibieën en Reptielen” 
Groep van juf Dorine   donderdag 8 december  van 09.00 tot 10.15 uur 
Groep van juf Danitsja   vrijdag 9 december       van 09.00 tot 10.15 uur 
Groep van meester/juf Nikki/Rianne  vrijdag 9 december  van 13.30 tot 14.45 uur          
 

    Groep 3-4 krijgen in de speelzaal een voorstelling met de naam 
“Gewoon anders”. 

Wat als iedereen vooruit loopt, maar jij kan alleen achteruit? Wat als 
iedereen praat, maar jij altijd zingt? Wat als iedereen een gat in de lucht springt, 

maar jij plat op de grond ligt? Wat als iedereen klapt, maar jij stampt? Wat als iedereen 
denkt dat ze normaal zijn en jij raar? Wat als jij denkt dat iedereen raar is en jij normaal? 

Anders. Soms voel je je anders dan anderen. Of er zijn mensen die jou anders vinden. Soms is het moeilijk 
om mee te kunnen doen. In dit verhaal wordt het 'anders' zijn overwonnen en worden de verschillen 
gevierd.  
Groep van juf Stephanie  donderdag 17 november van 09.00 tot 09.45 uur 
Groep van juf Ellen G   donderdag 17 november van 10.00 tot 10.45 uur 
Groep van juf Vera   donderdag 17 november   van 11.00 tot 11.45 uur  



 
Groep van juf Marin/Carlinde vrijdag 18 november  van 10.00 tot 11.45 uur 
Groep van juf Marjolein  vrijdag 18 november  van 11.00 tot 11.45 uur 
Groep van juf Marcella  vrijdag 25 november  van 10.00 tot 10.45 uur 
Groep van juf Miriam   vrijdag 25 november  van 11.00 tot 10.45 uur  
 
De groepen 5-6 krijgen in de klas een voorstelling met de naam “De dag ik een monster werd”   

Soms gaan dingen niet zoals je zou willen. Koekjesdeeg dat uit elkaar valt, een spelletje dat je steeds 
verliest, een ruzie die niet wordt opgelost. Heel vervelend, je hoofd wordt rood, je handen gaan trillen en 
op het hoogtepunt komt het monster in je los. 
  
Maar wist je dat dat monster een ongekende kracht kan zijn? Het monster blijkt enorm geduldig, megaslim 
of superhandig. Welk monster zit er in jou verborgen? 
In deze workshop worden de leerlingen stapsgewijs meegenomen en ontdekken zij welk monster er in hen 
verborgen zit en wanneer het zich laat zien. Over dit monster schrijven ze een verhaal. Door het schrijven 
en voorlezen van hun verhaal leren ze hoe ze vrienden met het monster kunnen worden en maken zij 
kennis met de monsters van hun klasgenoten.  
Groep van juf Ellen V   dinsdag 1 november  van 09.00 tot 11.00 uur 
Groep van juf Anneloes  dinsdag 1 november  van 12.00 tot 14.00 uur 
Groep van juf Maylang/Grazia woensdag 2 november van 09.00 tot 11.00 uur 
 
Groep van juf Dorine   woensdag 9 november van 09.00 tot 11.00 uur 
Groep van juf Danitsja  vrijdag 11 november  van 09.00 tot 11.00 uur 
Groep van meester/juf Nikki/Rianne vrijdag 11 november   van 12.00 tot 14.00 uur  
 
 

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. 6) verschijnt op donderdag 3 november en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 

 

De herfstvakantie begint donderdagmiddag 20 oktober om 15.00 uur 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie! 
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