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Voortgangsgesprekken 
Straks beginnen de eerste voortgangsgesprekken. De techniek is uitgeprobeerd en alles werkt! 
Nu nog afwachten hoe het straks gaat lopen    
Zowel voor u als voor ons is het de eerste keer dat we op deze wijze de gesprekken voeren. Zowel bij u als 
bij ons kan er iets mis gaan. Wij hopen in dat geval op uw begrip te mogen rekenen.  
 
Aandachtspunten voor het goede verloop: 

 De gesprekken vinden plaats vanuit de digitale leeromgeving van de kinderen: Aerobe. 

 Daar vindt u Google Meet. 

 Na het aanklikken van ‘vergadering starten of deelnemen aan vergadering’, tikt u de 
‘vergaderingscode of bijnaam van de vergadering’ in. 

 De vergaderingscode is:   

(allemaal kleine letters, aan elkaar, zonder spaties) voornaam-eerste letter achternaam (zonder 

voor- tussenvoegsels) en de naam van de groep  

bijvoorbeeld: peterz8bdw of natahliea12lt 

(met voornaam-eerste letter achternaam wordt de naam van uw kind bedoeld) 

 Voor een goed verloop is het belangrijk dat de tijden vanuit de planning nauwlettend aangehouden 
worden. 

 
De groepsnamen: 
12ag juf Amy  12ln juf Linda/Manon 12lt   juf Laura/Claudia 
12md   juf Miriam  12nb  juf Nieke  12sw  juf Sophie/Carolien 
12vh  juf José 
3amt    juf Marin/Carlinde 3bms juf Marjolein  3cmr  juf Marcella 
4adl juf Danitsja  4beg  juf Ellen  4cdm juf Daniëlle 
5aev juf Ellen  5bab juf Anneloes  5cmj juf Maylang 
6adb juf Dorine  6bjd juf Jacqueline  6czh  juf Zarife 
7aem juf Elyse  7bel    meester Edgar 7clo meester Laurent 
8aml meester Martijn 8bdw meester Dennis 8ctz juf Marijke/Tessa 
 

Sint  
Sinterklaas stelt alles in het werk om vrijdag 4 december zijn verjaardag op ‘De Michaël’ te kunnen vieren. Er is nauw 
contact met de pieten en de Goedheiligman.  
De kinderen van groep 6 t/m 8 trekken maandag 16 november de lootjes voor de surprises. 
Terwijl u op vrijdag 4 december allemaal al aan het (thuis) werk bent, wordt de Sint en de pieten welkom geheten 
door alle kinderen en het team. 
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Goede Doel 2020 Toys’n Wrap 
Eén op de vijf kinderen in Rotterdam leeft in armoede. 17,5 procent van de Rotterdamse kinderen leeft in een  gezin 
met een laag inkomen. Dit is ruim twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. 
Wat is het mooi dat wij op school stichting Toys ’n Wrap hebben kunnen helpen! Dankzij de inzet van u en de 
kinderen krijgen ook kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij in de decembermaand een cadeautje 
krijgen nu toch een cadeautje!  
 
Zoals u op de foto’s kunt zien, zijn er héél véél cadeautjes afgeleverd op school! 

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, BEDANKT! 

 
 
 

 
 
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om een pakje in te leveren, morgen 13 november is de laatste dag.  
 
 

 

 

Uitstapjes 
In deze maand zijn er geen excursies / uitstapjes gepland.  
 

ZIEKMELDINGEN 
Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 

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

 

VOLGENDE KLAPPER  
De volgende Klapper verschijnt donderdag 26 november en verschijnt ook op  www.st-michael.nl 

VRIJDAG 4 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij 
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