
 

 

DE KLAPPER 
Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam 

Schooljaar 2020 – 2021 nummer 3, donderdag 24 september 2020 
st.michael@rvko.nl                                                                                                                          www.st-michael.nl 

De kop is er af 

  

De eerste 4 weken zitten erop. Het is fijn om te zien dat binnen in de school alles vertrouwd is en dat de 
(les)activiteiten in volle gang zijn.  
Kleuters die aan het bouwen zijn en vrolijk op het plein lopen te sjouwen met boomstammetjes. Derde groepers die 
zich storten op het lezen. Groep 4 doet stamboomonderzoek, de groepen 5 volgen lessen van Blink in het thema 
“wereldkeuken’ en de kinderen van groep 6 krijgen volgende week een gastles van echte Klimaatkenners. De 
kinderen in groep 7 gaan weer naar de schooltuintjes en in groep 8 hebben de kinderen het eerste taalthema ‘China’ 
afgesloten met een pan zelfgemaakte Tjap Tjoy (of, zoals de meester zei:  “nr 120” ). En dan wordt er ook nog 
gewoon gerekend, gelezen en worden de taalopdrachten gemaakt. Kortom de school bruist als vanouds! 
 

    
 

 
 
Wij laten u graag meekijken, daarom zoeken we een ouder die in 
een 10-minuten-filmpje een beeld van de school kan geven. Of 
misschien kent u iemand die dat zou kunnen en willen doen.  
Mail: p.zuijdam@rvko.nl 
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Kinderboekenweek ‘EN TOEN?’ 
In de kinderboekenweek besteden we extra aandacht aan 
leesplezier. Hoe mooi is het als we kinderen aan het lezen 
krijgen?!  
Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van 
verhalen en gedichten helpt ons om sociaal te functioneren. 
Door fictie te lezen, kunnen we ons beter inleven, meer 
begrip opbrengen voor anderen en gemakkelijker nieuwe 
contacten leggen. De interactie met taal en tekst op zich heeft ook een positief effect. Wie in zijn vrije tijd voor het 
plezier leest – en dat kan óók non-fictie zijn – ziet zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat daardoor 
weer vaker  lezen.  
Een mooi moment om onze bibliotheekouders in het zonnetje te zetten. De goed georganiseerde en bijgehouden 
schoolbibliotheek draagt ongetwijfeld bij aan het leesplezier van kinderen. 
 
Dit jaar wordt de Kinderboekenweek geopend met in elke klas activiteiten die horen bij het thema. Denkt u aan 
dansen op het nieuwe leuke liedje van Kinderen voor Kinderen tot het schrijven van gedichten en verhalen of het 
opvoeren van toneelstukjes. Ook nieuwsgierig naar het liedje klik hier . 
Naast het extra veel (voor)lezen van verschillende boeken wordt ook dit jaar in elke klas weer de Gouden Griffel voor 
het mooiste verhaal en de Gouden Penseel voor de mooiste tekening uitgereikt. 
Helaas moeten we het dit jaar zonder boekenmarkt en al die leuke, mooie en grappige voorleesmomenten van papa, 
mama, opa of oma doen. Hopelijk kunnen we daar volgend jaar wel weer van genieten. Om toch alle mooie verhalen 
te kunnen delen met elkaar, gaan de kinderen bij elkaar in de klas voorlezen. 
We gaan uit van een inspirerende week vol leesplezier! 
 
 

 
THEATERVOORSTELLING 

De Kinderboekenweek wordt afgesloten met de voorstelling ‘Kaft, Blaadjes en Letters’. Deze vindt plaats op 
donderdag 15 oktober voor de groepen 1 t/m 8.  
Kaft, blaadjes en letters is een circustheater voorstelling met als thema het ontstaan van een boek. Het hele proces 
komt aan bod, van het idee van de schrijver tot aan een kleurrijke weergave van het traditionele drukproces, met als 
afsluiting een feestelijke boekpresentatie. Met vertelkunst, clownesk theater en verschillende circustechnieken 
wordt er een fantasiewereld gecreëerd waarin het publiek meereist langs verschillende personages en plaatsen. 
 

Wat als een juf of meester er niet is? 
Wij prijzen ons gelukkig met het lage ziekteverzuim op school. Leerkrachten komen, ook als zij zich niet goed voelen, 
vaak toch naar school om de groep les te kunnen geven. Maar nu zijn ook wij gehouden aan de richtlijnen van het 
RIVM en mogen leerkrachten met Corona gerelateerde klachten niet naar school. 
En de verwachting is - met de herfst en winter voor de deur - dat een toename van verkoudheidsvirussen, 
griepvirussen e.d. niet is uit te sluiten.  
Wij zien nu al dat een aantal collega’s verplicht thuis moest blijven en zich moest laten testen, 
of in thuisquarantaine moest vanwege een gezinslid met klachten als koorts en/of benauwdheidsverschijnselen. 
Tot nu toe hebben wij dat intern kunnen oplossen, dankzij de extra inzet van collega’s en flexibiliteit in de 
organisatie. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM


DE EERSTE DAG VAN DE HERFTSVAKANTIE IS VRIJDAG 16 OKTOBER 

U vindt alle vakantiedagen in de schoolapp en op https://www.st-michael.nl/ 

Hoe gaan we te werk als een leerkracht onverhoopt niet aanwezig is? 
 

1) Wanneer het een parttime leerkracht betreft, vragen we de duo-collega extra te werken. 
2) We doen een beroep op onze vaste invalkrachten. 
3) We doen een beroep op ambulante collega’s. 
4) De gymleerkracht (= bevoegd groepsleerkracht) gaat voor een groep, de gymlessen vervallen. 
5) De collega’s in dezelfde vleugel nemen gezamenlijk de groep over. 
6) De kinderen worden verdeeld over de andere groepen. (in de groepen 1-2 kan u uw kind in dat geval ook 

mee naar huis nemen). 
 
7) ……als het echt niet meer anders kan, blijft een groep thuis, omdat geen van bovenstaande oplossingen 

meer mogelijk is. 
In het laatste geval informeren wij u de dag van tevoren en zullen we noodopvang regelen indien opvang 
vanuit huis onmogelijk is. U mag erop vertrouwen dat wij alles in het werk stellen om dit te voorkomen.  

 
Tot slot...  
Wij weten inmiddels gelukkig dat de besmettelijkheid van kinderen met COVID-19 naar volwassenen heel minimaal 
is. Daarom mogen nu ook de oudere basisschool kinderen met lichte verkoudheidsklachten naar school. Wij willen u 
wel vragen om kritisch te zijn wanneer u uw kind naar school brengt met gezondheidsklachten en hem/haar duidelijk 
uit te leggen dat de afstand van 1,5 meter tot de leerkracht heel belangrijk is. Want wanneer een kind een 
verkoudheid overbrengt op de leerkracht, moet deze thuisblijven en heeft dit effect op de hele groep. 
 
De in de bijlage opgenomen ‘beslisboom’ helpt u bij het maken van de juiste keuze. 
 
We danken u op voorhand voor uw begrip en medewerking in deze bijzondere tijden. 
 
PS. Kent u mensen in uw omgeving met een lesbevoegdheid die bereid zijn om bij ons in te vallen in geval van 
nood? 
Zet ze op ons spoor en laat ze contact met ons opnemen: p.zuijdam@rvko.nl 
 

Uitstapjes 
 
MORGEN SCHOOLREISJE: de informatie is nogmaals in de bijlage opgenomen en is terug te lezen in de schoolapp 
en op de website. 
 
De uitjes van Cultuur Traject Rotterdam (KCR) en van kinderboerderij de Wilgenhof gaan weer beginnen.  
I.v.m. corona zijn er afspraken over het vervoer. Als de kinderen met een bus gaan,  wordt de ouders verzocht om 
met de auto te gaan. 
 
De groepen 7 en 8 gaan naar het Maritiem museum voor een les over Botenbouwers. 
7A juf Elyse   woensdag 28 oktober      09.30 tot 12.00 uur 
7B meester Edgar   vrijdag 30 oktober      09.30 tot 12.00 uur 
7C meester Laurent  vrijdag 30 oktober    12.00 tot 14.30 uur 
8A meester Martijn  woensdag 4 november    09.30 tot 12.00 uur 
8B meester Dennis  vrijdag 6 november    09.30 tot 12.00 uur 
8C juf Marijke/Tessa  vrijdag 6 november     12.00 tot 14.30 uur 
 

ZIEKMELDINGEN 
Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 

maar per e-mail sturen aan: 
ziekmeldingen@st-michael.nl 
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