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Versoepelingen per 21 en 25 september 
Waarom is er gekozen voor deze versoepelingen? 
Wij vinden onderwijs erg belangrijk voor het cognitieve, emotionele en sociale welzijn van kinderen. Daarom heeft 
het de hoogste prioriteit om het onderwijs voor alle leerlingen zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan, met zo min 
mogelijk restricties. Het RIVM, de GGD en ons bestuur bieden hier nu de mogelijkheid voor. 
 
Wat gebeurt er met de quarantaineregels voor leerlingen? 
Op de basisscholen is per 20 september het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette leerling vervallen.  
Een positief geteste leerling volgt de quarantaine adviezen van de GGD. 
Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel naar school. 
Ouders ontvangen een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten te houden op het  ontstaan van 
ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij corona. Eventueel kunnen klasgenoten die in nauw 
contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld door een speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een 
quarantaineadvies krijgen. Ook bij een groter  aantal besmettingen in de klas kan de GGD er eventueel toe overgaan 
toch een hele klas een quarantaine- en testadvies te geven. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD. 
 
Waarom is het nu wel verantwoord om mogelijk besmette leerlingen naar school te laten gaan? 
Het risico dat een kind zelf ernstig ziek wordt is zeer gering. Jonge kinderen ondervinden over het algemeen 
nauwelijks ziekteverschijnselen van een besmetting. Daarnaast zijn kinderen minder besmettelijk, is het 
transmissierisico van kind op volwassene relatief beperkt en is het merendeel van de volwassenen inmiddels 
gevaccineerd.  
 
Wanneer kan een kind wel en wanneer kan een kind niet naar school? 
Wij hanteren hiervoor de   BESLISBOOM  . Ook u kunt deze beslisboom volgen wanneer u twijfelt of het verantwoord 
is om uw kind naar school te laten gaan. 
 
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september te vervallen.  
Hiermee wordt het ook weer mogelijk om ouders in de school toe te laten. 
Wij zijn in overleg met ouders en het team om na te gaan of we volledig terugkeren naar de oude situatie. Zowel 
ouders, als collega’s hebben immers aangegeven dat er voor de kinderen voordelen zijn nu ouders niet meer in 
grote getale de school / klas in komen. Er is in de onderbouw meer ruimte voor het werken op de gang, het 
bevordert de zelfstandigheid van kinderen, de aandacht van de leerkracht kan meer naar de kinderen uitgaan, er 
heerst meer rust in de school en er kan sneller met de lessen/activiteiten gestart worden. Tegelijkertijd missen we 
het directe ouder-leerkracht contact in bijzondere situaties waarin een korte mededeling gedaan kan worden. 
 
Vooralsnog gaan de kinderen die hun lokaal op de begane grond hebben, via de buitendeur van de klas naar binnen 
en naar buiten en komen de kinderen van de bovenverdieping zelfstandig naar de klas via de ingangen die zij ook 
nu gebruiken. 
 
Voor de kinderen die nieuw op school komen (de wenkinderen) en de ouders van de kinderen in groep 1-2 gaan we 
momenten kunnen creëren waarop ouders weer in de klas kunnen kijken. 
 
Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er op de dagen van de voortgangsgesprekken ‘kijk-momenten’ van 8.30 uur tot 9.00 
uur. De voortgangsgesprekken zijn op donderdag 11 november en dinsdag 16 november. 
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We hebben een extra ‘kijk-moment’ in groep 3 t/m 8 op vrijdag 8 oktober. U bent tussen 8.30 uur en 9.00 uur 
welkom in de klas. De kinderen vertellen aan de hand van hun werk, schriften en boeken waar zij zoal mee bezig 
zijn. 

 

Schoolreisje vrijdag 24 september 
Morgen gaan de kinderen op schoolreis! 
De aandachtspunten op een rijtje: 
 
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. 

 
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. 

 
PARKEERVERBOD MAHLERSINGEL 
Vanwege het parkeren van de bussen aan de Mahlersingel in de ochtend én de middag, willen we u vragen 
om op vrijdag 24 september bij zowel het wegbrengen als het ophalen van uw kinderen de auto niet te 
parkeren aan de Mahlersingel. Graag ook geen fietsen op de stoep parkeren vlakbij de hoofdingang, op 
deze manier houden we genoeg ruimte voor de bussen en ontstaan er zo weinig mogelijk opstoppingen!  
 

Lerarentekort 
Bij deze Klapper treft u een brief van het College van Bestuur van de RVKO (de stichting waarbij onze school is 
aangesloten). De brief betreft het lerarentekort. Ook wij merken op school dat het steeds moeilijker wordt om zieke 
leerkrachten te vervangen en vacatures in te vullen. 
Met de QR code kunt u lezen over de mogelijkheden om bij de RVKO aan de slag te gaan. 
Indien u kennissen heeft die vooraf informatie willen, of als u mensen kent die vooral geïnteresseerd zijn in werk op 
‘De Michaël ‘, neem dan contact op met p.zuijdam@rvko.nl en verwijs ze naar:  impressie van De Michaël 
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Pokemonkaartjes 
Het is een ware rage: de Pokemonkaartjes!  
Omdat dit op school en in de pauzes tot vervelende situaties leidt, mogen de kaartjes op school niet meer geruild 
worden. Kinderen die hun verzameling compleet willen maken of er met vriendjes / vriendinnetjes mee willen 
spelen, zullen daar buiten school gelegenheid voor moeten vinden.  
In diverse groepen is wel aandacht besteed hoe je op een sportieve en leuke manier hiermee om kan gaan. 
 

Jaarverslag oudercommissie 
In de bijlage treft u het Jaarverslag 2020-2021. Wat is het mooi om terug te lezen wat er allemaal door de 
Oudercommissie is georganiseerd. Namens de kinderen, maar ook namens het team:  

DANK AAN ALLE OUDERS DIE ER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD! 
 

Algemene ledenvergadering van de oudercommissie, woensdag 6 oktober 08.30 uur 
Woensdag 6 oktober is de ALV om 08.30 uur in de centrale hal, tijdens deze bijeenkomst worden de activiteiten van 
het afgelopen schooljaar besproken, kijken we vooruit naar de activiteiten van komend schooljaar en wordt de 
ouderbijdrage vastgesteld. 
In de bijlage vindt u de uitnodiging, de agenda en het jaarverslag.  
 

De Vreedzame School 
De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te 
lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de 
verschillen tussen mensen.  
Ieder jaar zijn er 6 thema’s die behandeld worden. Deze thema’s zijn: 

• We horen bij elkaar (groepsvorming) 
• We lossen conflicten zelf op (conflicthantering) 
• We hebben oor voor elkaar (communicatie) 
• We hebben hart voor elkaar (gevoelens) 
• We dragen allemaal ons steentje bij 

(verantwoordelijkheid) 
• We zijn allemaal anders (diversiteit) 

De Vreedzame School is een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. 
Kinderen hebben ieder jaar herkenningspunten vanuit het vorige jaar. 
De Vreedzame School heeft als doel de kinderen te leren: 

• Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
• Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen  
• Constructief conflicten op te lossen 
• Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
• Open te staan voor verschillen tussen mensen  

 
Alle groepen van de school zijn gestart met de lessen uit Blok1.  
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen 
geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en 
over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het 
nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar 
goed kennen en elkaar waarderen.  Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een 
aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets 
met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is 
een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel 



van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect 
moet hebben voor de mening van anderen. 
 
Omdat we na alle corona perikelen ook extra aandacht willen schenken aan het  sociaal emotioneel 
welbevinden van de kinderen is er een extra aanbod in de groepen 3 t/m 8. 
De groepen 3 t/m 8 hebben deelgenomen aan een interactieve theatertraining van de groep Confro. Er 
zijn  oefeningen gedaan op basis van de ‘Rots en Water- methodiek’.  
Het doel van deze methodiek is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het 
welzijn van kinderen en jongeren. Door middel van verandering van lichaamshouding en ademhaling leren 
de kinderen beter om te gaan met emoties en lastige situaties. Hierdoor zullen sociale problemen zoals 
pesten, uitsluiting en meeloopgedrag worden voorkomen en verminderd. Zowel in de klas als in de 
thuissituatie of omgeving van het kind. 
 

Buitenschoolse Opvang van BSO Didjeridoe 
BSO Didjeridoe dé plek voor vrije tijd en plezier 
Zo, de school is uit. Nu lekker spelen! Op naar de buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderopvang 
BijDeHand. BSO Didjeridoe is een plek waar vrije tijd en plezier samenkomen. Gewoon bij de school, dus 
helemaal vertrouwd.  
 
Alle kinderen van 4 tot 13 jaar zijn aansluitend op de schooltijden welkom op de BSO, in de vakantie is de 
BSO hele dagen open. En als de school een dagje dicht is zoals bij de studiedagen, biedt de BSO opvang. 
 
Altijd iets leuks!  
Bij BSO Didjeridoe hebben de kinderen genoeg te doen. In onze avontuurlijke buitenruimte, in onze 
gymzaal én in het Lage Bergse Bos: bij BSO Didjeridoe gaan we elke dag op avontuur. 
Er is voldoende speelmateriaal, afgestemd op de leeftijd van het kind. Sporten, knutselen, dansen, bouwen 
en koken: bij de BSO is alles mogelijk! Uiteraard worden de kinderen hierbij begeleid. Tijdens vakanties is 
er een uitgebreid vakantieprogramma.  
 
Bij de school 
De straat uit, het bos in. U vindt BSO Didjeridoe aan de Mahlerstraat in Hillegersberg. Pal naast de Sint 
Michaëlschool. We werken daarom veel en goed samen met school. Zit of gaat uw kind naar de Sint 
Michaëlschool? Dan is BSO Didjeridoe de logische aanvulling. Zijn vriendje of vriendinnetje zit vast ook bij 
ons? 
 
Kom gerust eens langs  
Uw kind moet het vooral naar zijn/haar zin hebben op de BSO. Het is belangrijk dat het allemaal goed 
voelt. Kom daarom samen met uw kind de sfeer proeven, wij geven u graag een rondleiding. Kijk voor meer 
informatie op www.kov-bijdehand.nl/locatie/buitenschoolse-opvang-didjeridoe/  
 

Uitjes en excursies 
Wat is het fijn dat we deze rubriek van De Klapper weer kunnen vullen! 
En wat zijn er al veel geslaagde activiteiten geweest. De uitjes, excursies en gastlessen dragen bij aan het 
rijke aanbod dat wij de kinderen willen bieden. 
In de eerste weken zijn de lessen van onze cultuurcoach van het Chabotmuseum in de groepen 3 en 4 
gestart.  
Hoe leuk was het om te zien hoe de kinderen uit groep 7 op de Wilgenlei terug de natuur in gingen en dat 
zij de schooltuintjes weer hebben opgepakt. 
Groep 8  neemt in het kader van goed burgerschap deel aan het project “Plastic Whale’ en gaat onder 
andere plastic uit de Rotte vissen. 
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En dit staat de komende weken op het programma: 
Cultuurtrajact Rotterdam 
Het cultuurtraject Rotterdam is een avontuurlijke rondreis voor leerlingen uit groepen 1 t/m 8 langs de 
mooiste culturele instellingen van Rotterdam. Tijdens deze reis komen de kinderen op verschillende 
manieren in aanraking met concerten, voorstellingen, tentoonstellingen en workshops.   
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. 
 
Bezoek aan "De Wilgenhof” 
Alle groepen gaan gedurende het jaar naar de Wilgenhof, hier krijgen zij een les over de natuur. 
De lessen gaan over planten, dieren en milieu. Tijdens deze interactieve lessen staat de speelse wijze 
beleven, ontdekken en leren centraal. 
Data en tijden volgen zodra deze bekend zijn.  
 
Activiteiten die aansluiten op Blink projecten: 
Groepen 5: Aansluitend bij Blink Wereldkeuken op 4 oktober komt Kinderkeuken Rotterdam op school. 
Tijdens deze workshop gaan de kinderen aan de slag met buitenlandse gerechten, deze keer staat de 
Mexicaanse keuken centraal. 
Groepen 6: Aansluitend bij Blink Stadsmakers op 8 oktober komt Sweco een gastles 'Stad v/d toekomst' 
geven. De kinderen gaan hun droomstad van de toekomst op een coöperatieve manier ontwerpen, onder 
andere door filosoferen en tekenen.  
Groepen 6: Aansluitend bij Blink Wereldrestaurant op 11 november naar het Wereldmuseum voor 
Superstraat. De kinderen gaan boodschappen doen in de Wereld Keuken, zij halen hier kruiden specerijen 
vanuit de hele wereld en gaan hier gerechten mee koken. 
Groepen 8: Aansluitend bij Blink Zoom in op Afrika op 28 oktober 'De grote Afrika dag' met workshops in 
de klas. Voor de kinderen wordt 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. 
 

En dan nog dit….. 
“Op een mistige woensdagmiddag in november 1939 werden de bewoners van de Molenlaan opgeschrikt door een 
doordringend geluid, gevolgd door een doffe dreun. 
In de weilanden achter de boerderij van Sieling is een Fokker D21 jachtvliegtuig neergestort. 
Bij het ongeluk kwam de piloot en tevens enige inzittende Janjaap Clinge Doorenbos om het leven. 
Het was door de zeer drassige bodem onmogelijk om het toestel te bergen. 
De restanten liggen tot op de dag van vandaag diep in de grond onder de Pergolesilaan en een stukje onder het 
schoolplein van de Michaelschool.” 
 
In het oktobernummer van het blad “Tussen Wilgenplas en Rotte” van de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud 
(VSW) wordt in een artikel aandacht gegeven aan dit gebeuren. 
 
In de loop van het schooljaar krijgen de kinderen in de groepen 7 / 8 er een gastles over. 
 

ZIEKMELDINGEN 

Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 
maar per e-mail sturen aan: 

ziekmeldingen@st-michael.nl 

 

VOLGENDE KLAPPER  
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De volgende Klapper, (Klapper nr. 4) verschijnt op donderdag 7 oktober 2021 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 

 


