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Corona
We hebben het er hier even lekker niet over hoeven te hebben, maar nu dan toch
De maatregelen aangekondigd in de persconferentie van gisterenavond leiden nu niet tot grote
veranderingen in de school. Meer dan vóór de aanscherpingen zullen we moeten letten op de 1,5 m tussen
volwassenen. Dit betekent helaas dat de ouders in groepen 1-2 nog niet mee de klas in kunnen.
Mocht uw kind corona hebben (vastgesteld met een door de GGD uitgevoerde PCR-test) dan vragen wij u
om het te melden aan de groepsleerkracht(en) maar ook aan: p.zuijdam@rvko.nl
Fijn als u de naam van uw kind, groep, dag van de test doorgeeft en meldt naar aanleiding waarvan de test
is afgenomen.

Voortgangsgesprekken
Donderdag 11 november en dinsdag 16 november vinden op school de voortgangsgesprekken plaats. De
gesprekken kunnen op school, met inachtneming van de 1.5 m, plaatsvinden. Wij vragen echter wel om de
gezondheidscheck thuis te doen: bij klachten zegt u de afspraak af!
Het valt niet uit te sluiten dat aanscherping van maatregelen tot andere afspraken gaat leiden.
U ontvangt vandaag een e-mail van SCHOOLGESPREK met een uitnodiging om in te tekenen.
Aan ouders met meerdere kinderen op school verzoeken wij om tussen de gesprekken 10 minuten vrij te
houden.
De portal in Parnassys is rondom de voortgangsgesprekken weer opengesteld. Wij vragen u nadrukkelijk
om de cijfers met enige voorzichtigheid te interpreteren.

Een RIJK AANBOD.
Uitjes, gastlessen en excursies
Op school besteden wij veel aandacht aan het taal/lees- en rekenonderwijs. Wij streven daarbij hoge
resultaten na, met oog voor de mogelijkheden van ieder kind. Het zou een enorme verschraling van het
onderwijs zijn als de focus alleen maar op het reken- en taalonderwijs zou liggen. Er is meer nodig. In ons
aanbod is ook aandacht voor culturele bagage, sociale vaardigheden, creatieve ontwikkeling en
bewegingsonderwijs.
Op school komen we in samenwerking met diverse instanties tot een RIJK AANBOD.
Zo werken wij samen met:
Cultuurtraject Rotterdam.
Het is een fantastische manier om concerten, voorstellingen, tentoonstellingen en workshops te bezoeken.
Kinderen maken kennis met alle kunstdisciplines. Zij komen door de jaren heen in aanraking met
beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, erfgoed en literatuur.
In oktober/november krijgen de groepen 3 en 4 een les “Soda Kid”. Deze voorstelling is op school.
In oktober/november krijgen de groepen 7 en 8 een les “Watch that sound”. Deze voorstelling is bij
Lantaren Venster
In november krijgen de groepen 1-2 een les "Kar vol muziek” Deze voorstelling is op school.

Het Chabotmuseum. Cultuurcoaches van het Chabotmuseum geven gedurende het jaar les in alle groepen.
Kinderen gaan zelf creatief aan de slag, maar leren ook om naar kunst te kijken. Afgelopen periode
kwamen de kinderen van groep 3 en 4 aan bod. Nu zijn de groepen 1-2 en 5-6 gestart.
De Wilgenhof. Op de Wilgenhof staat het leven in de natuur centraal. Kinderen maken kennis met dieren,
planten. De groepen 5 krijgen er deze periode les over knaagdieren.
Tijdens de thema’s van Blink (gr 4 t/m 8) verzorgen wij extra activiteiten binnen en buiten de
school. Kinderen praten er enthousiast over! De activiteiten sluiten aan op de leerdoelen van de
Blinkthema's. Door een themaonderwerp met hoofd, hart en handen te ervaren hopen we de
onderzoekende houding van onze leerlingen te stimuleren, zodat zij vanuit een intrinsieke motivatie tot
leren komen. In de Klapper van 23 september hebben we u al geïnformeerd over ons rijke aanbod
aansluitend op de Blinkthema's van afgelopen periode. Van 25 oktober t/m 2 december starten voor de
groepen 4 t/m 8 de nieuwe thema's:
Groepen 4: Hallo Wereld, leren over verschillende culturen en gewoonten op de wereld. Workshop:
Curaçao en Cultuur.
Groepen 5: Ik houd van Holland, breed beeld van Nederland, van Hollandse meesters tot Wilhelmus.
Groepen 6: Groene fabriek, voorkomen van grote ecologische voetafdruk, opzetten van Groene Fabriek.
Aansluitend bij Blink Wereldrestaurant gaan zij op 11 november naar het Wereldmuseum. De kinderen
gaan boodschappen doen in de Wereld Keuken, zij halen hier kruiden en specerijen vanuit de hele wereld
en gaan hier gerechten mee koken.
Groepen 7: Stem op mijn partij, wat komt er kijken bij het oprichten van een politieke partij?
Groepen 8: Zoom in op Afrika, het werelddeel Afrika wordt van verschillende zijden belicht. Workhops:
Body percussie, Afrikaanse dans, Afrikaanse Percussie. Voor de kinderen was het een dag vol muziek en
theater. Ze gaan met Afrikaanse ritmes aan de slag, bij de één workshop wordt het lichaam ingezet en de
andere Afrikaanse trommels daarnaast komen de kinderen in aanraking met Afrikaanse dans.
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een eerlijke verdeling van activiteiten per jaargroep over het
schooljaar. Mocht u affiniteit hebben met een Blinkonderwerp voor de komende periode en u of uw bedrijf
geeft hier graag een gastles over, dan kunt u contact opnemen via: vera.akkermans@rvko.nl. Uw
participatie is voor ons erg belangrijk.
We maken dankbaar gebruik van gelegenheden die ons verder geboden worden. Zo hebben de kinderen
van de groepen 6 en 8 onlangs met de bus een bezoek gebracht aan het gebied waar de A16 steeds meer
vorm krijgt en heeft groep 8 deelgenomen aan activiteiten van de Plastic Whale Foundation.
Kortom de samenwerking tussen school en diverse andere partijen leidt tot een RIJK
wij trots op zijn!

AANBOD waar

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 18 november 2021 en wordt op de website
gepubliceerd. www.st-michael.nl

