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Schoolreisje vrijdag 24 september 
Het is weer bijna zover. Vrijdag 24 september a.s. gaan alle kinderen gezellig op schoolreis. 
Alle kinderen worden op de gewone tijd op school in de klas verwacht.  
De kinderen moeten zelf een pauzehap, lunch en wat te drinken meenemen én een lekker snoepje mag natuurlijk 
ook niet ontbreken, maar wel met mate. Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld meenemen om op de locatie 
iets te kopen. 
  
We hopen op mooi weer en gaan er een superleuke dag van maken! 
Alle bestemmingen op een rijtje: 
 
De groepen 1 en 2 gaan naar Plaswijckpark  
Zij vertrekken met de bus om 09.30 uur vanaf de Mahlersingel. 
Om 15.00 uur komen de kinderen zoals andere dagen vanuit de klas 
naar buiten. 

  
De groepen 3 en 4 gaan naar de Linnaeushof 
Zij vertrekken met de bus om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats aan 
de Hogelanddreef. 
Om 15.00 uur kunt u uw kind bij school weer ophalen.  
(LET OP: De kinderen worden met de bus naar de Mahlersingel gebracht en gaan dan éérst met de leerkracht naar 
de klas, van daaruit gaan de kinderen naar huis.) 
  
De groepen 5 en 6 gaan naar Drievliet 
Zij vertrekken met de bus om 09.15 uur vanaf de parkeerplaats aan de Hogelanddreef. 
Om 15.00 uur kunt u uw kind bij de parkeerplaats Hogelanddreef weer ophalen. 
(Als u ook een kind in groep 3 of 4 heeft, geen probleem, de leerkracht wacht totdat u er bent!) 
  
De groepen 7 gaan op de fiets naar Outdoor Valley  
Zij vertrekken om 09.15 uur vanaf school en zijn om 15.00 uur weer terug op school. 
De kinderen krijgen een frietje met een snack. Als u een andere lunch voor uw kind wilt, dan kunt u zelf iets 
meegeven. 
  
De groepen 8 gaan naar de Efteling 
Zij vertrekken met de bus om 09.15 uur vanaf de parkeerplaats aan de Hogelanddreef. 
LET OP: we verwachten de groepen 8 om 17.00 terug bij de parkeerplaats aan de Hogelanddreef. 
 

Vanwege het parkeren van de bussen aan de Mahlersingel kant in de ochtend als de middag willen we u 

vragen om op vrijdag 24 september bij zowel het wegbrengen van uw kinderen als het ophalen van uw 

kinderen de auto niet te parkeren aan de Mahlersingel en geen fietsen op de stoep te parkeren vlak bij de 

hoofdingang. Op deze manier houden we genoeg ruimte voor de bussen en ontstaan er zo weinig mogelijk 

opstoppingen! 
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Schoolmaatschappelijk werk 
Wij zijn bijzonder blij dat we op school een schoolmaatschappelijk werker hebben. 

In de afgelopen jaren heeft onze schoolmaatschappelijk werken,  Zeliha,  kinderen en hun ouders kunnen helpen bij 

sociaal emotionele problemen op school of in de thuissituatie. Zij stelt zich in de bijlage aan u voor. 

Mogelijke versoepeling 
Het OMT gaat (naar alle waarschijnlijkheid) adviseren om de corona-maatregelen in het onderwijs vanaf 20 

september te versoepelen. Wij zijn blij met het positieve nieuws dat het OMT het veilig genoeg vindt om de 

quarantaine-regels op scholen te versoepelen. 

Vanuit school hebben wij daar ook tijdens onze overleggen aandacht voor gevraagd. 

Omdat de versoepeling van de quarantaine-regels gepaard zal gaan met andere afspraken, gaat de versoepeling niet 

eerder dan 20 september in. Tot die tijd zijn wij gehouden aan het nu geldende protocol voor het primair onderwijs. 

Bereikbaarheid directie 
De ouder-vertel gesprekken zijn in volle gang. Wij hebben enthousiaste ouders getroffen die blij zijn dat de 

gesprekken live konden plaatsvinden. Nog fijner is het dat de kinderen een goede start gemaakt hebben! 

Ook de directie is dagelijks bereikbaar. Mocht u vragen of ideeën hebben, spreek ons gerust aan. Zowel juf Nathalie 

als meester Peter staan dagelijks bij één van de ingangen en maken graag een afspraak! 

Assistentie bij het overblijven 
Voor het overblijven werken wij samen met Kcal (kilocal). Medewerkers begeleiden de kinderen bij sport- en 

spelactiviteiten in de grote pauze. Voor toezicht en assistentie bij het overblijven zijn wij op zoek naar ouders, opa’s, 

oma’s of andere vrijwilligers die bereid zijn op één of meerdere dagen tussen 12.00 en 13.00 uur te helpen. Bent u 

zelf bereid om te helpen, of kent u mensen die hier geschikt voor zijn, neemt u dan a.u.b. contact op met Nathalie 

Admiraal (n.admiraal@rvko.nl). Voor de assistentie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.  

Biebouders gezocht 

Al vele jaren wordt de schoolbibliotheek gerund door ouders. Dankzij deze ouders is de bibliotheek goed 
op orde en beleven de kinderen veel leesplezier! Wij zoeken per direct enthousiaste vaders en/of moeders 
om het biebteam te versterken. U wordt ongeveer één keer per maand ingezet op maandagmiddag (13u-
15u) of vrijdagochtend (8.30u- 10.45u). Er wordt ruim van tevoren een schema gemaakt, zodat u weet 
wanneer u ingedeeld bent. U helpt met het innemen van de boeken en soms geeft u de kinderen advies bij 
het kiezen van een boek. Er stoppen dit jaar veel ouders òf omdat ze kinderen hebben die school verlaten 
òf omdat ze hun hulp op een andere manier binnen school aanbieden. We zijn voornamelijk op zoek naar 
ouders voor de vrijdagmiddag, maandagochtend mag ook. 
Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Bauke Romijnsen (baukehorsten@me.com) 
 

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. 3) verschijnt op donderdag 23 september 2021 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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