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Kwaliteitsvragenlijsten 
Vandaag zijn we gestart met een kwaliteitsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
onderwijsadviesbureau Beekveld en Terpstra. Per gezin is er, vanuit een geautomatiseerd systeem, één 
uitnodiging verstuurd. De uitnodiging komt in één van de op school bekende e-mailadressen aan. 
Wij vinden het fijn wanneer er een grote respons is. De uitkomsten kunnen ons helpen de kwaliteit van de 
school te verbeteren. Daarbij is het fijn om te weten wat beter kan én om te weten wat goed gaat. 
 

DANK VOOR UW DEELNAME! 
 

Week van het verkeer 
Vanaf morgen t/m donderdag 27 januari is de week van het verkeer. Tijdens deze week vragen wij extra 
aandacht voor het verkeer rondom de school.  
Iedere ochtend en middag staan er ouders van de oudercommissie en leerkrachten buiten om de juiste rij 
route aan te wijzen. Zodat iedereen na een week precies weet hoe het ook alweer moet. 
Alleen met elkaar houden we het veilig rondom de school. Wij vragen daarom ieders medewerking! Zorg voor de 
veiligheid van kinderen en houd, als u met de auto komt, de rijrichting aan. 

 
In de bijlage treft u alle informatie. Wij vragen u deze te delen met iedereen die uw kinderen naar school brengt 
en van school haalt.  

 

Nieuwe Schoolmaatschappelijk werker 

Na jarenlang bij ons op school met veel plezier te hebben gewerkt, heeft onze schoolmaatschappelijk 
werker Zeliha een nieuwe werkkring gevonden die haar nieuwe kansen biedt en goed aansluit bij de studie 
die zij volgt. Veel kinderen en ouders hebben veel aan Zeliha gehad. Zij hielp de kinderen en ouders verder 
op weg als het even niet zo lekker liep. Wij hebben Zeliha bedankt voor de buitengewoon prettige 
samenwerking in de afgelopen jaren. 
Het Centrum voor Dienstverlening is op zoek gegaan naar een goede opvolger / opvolgster en die hebben 
zij gevonden! Vanaf volgende week start Nasima Mouyouh bij ons op school als schoolmaatschappelijk 
werkster. Zij stelt zich graag aan u voor. 

Bij deze wil ik mij voorstellen als schoolmaatschappelijk werkster op de St. Michaëlschool. Mijn naam is 
Nasima Mouyouh en ik ben 26 jaar. Na mijn afgeronde hbo studie Social Work draag ik graag bij aan de 
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De interne begeleider of leerkracht kan u doorverwijzen naar 
het schoolmaatschappelijk werk. Dit kan bijvoorbeeld als de school, of u als ouder zorgen heeft over uw 
kind en dit invloed heeft op de leerprestaties van uw kind. Samen kunnen wij zoeken naar mogelijke 
oplossingen. Door gesprekken te voeren met u, de leerkracht en uw kind inventariseer ik de situatie rondom 
uw kind. Als de kinderen zelf naar de schoolmaatschappelijk werkster lopen wordt er een luisterend oor 
geboden. De kindgesprekken die daarna worden gevoerd, worden pas gedaan met toestemming van 
ouders. Soms is er meer nodig en kan ik u doorverwijzen naar andere hulpverlening om de zorg te bieden 
die past bij uw kind. 
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Gesprekken die worden gevoerd met de schoolmaatschappelijk werkster zijn vertrouwelijk en kosteloos. Ik 
hoop met mijn diensten een positieve bijdrage te kunnen leveren ter bevordering van 
de ontwikkeling van uw kind, de ondersteuning aan u als ouders en de school. 

Vanaf 26-01-2022 ben ik elke woensdag fysiek aanwezig op de St. Michaelschool , 
donderdag ben ik per mail en telefonisch bereikbaar. 

Telefoonnummer: 06-39 11 10 66 
Per mail: nmouyouh@cvd.nl 
Met vriendelijk groet,  
Nasima Mouyouh 
 

Screening logopedie groep 1-2 

Wanneer in de spraak- of taalontwikkeling iets opvalt bij de leerkracht dan worden kinderen van groep 1-2 
in januari eerst door de leerkracht gescreend. Deze screening bespreekt de leerkracht met de logopedist. 
Wanneer zij de uitslag van de screening ook opvallend vindt, kijkt de logopedist ernaar. Ouders worden 
hierover dan geïnformeerd door de leerkracht. Naar aanleiding van deze screening wordt uw kind 
eventueel doorverwezen naar logopedie. 
 

RIJK AANBOD 

Uitjes, gastlessen en excursies 

Chabot 
Zoals u wellicht weet is onze school een samenwerking aangegaan met het Chabotmuseum. Het doel 
hiervan is kunst, cultuur en burgerschap onder de aandacht van onze leerlingen brengen.  Onze school is 
net achter het 'Land van Chabot' gebouwd en dit vormt onze link met het Chabotmuseum.  
In de periode tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie krijgen de 
groepen 3 en 7 les van de cultuurcoaches van het Chabotmuseum.  
De lessen gaan deze keer letterlijk over het land van Chabot. De eerste les zijn 
we met de groepen naar buiten gegaan om aarde te verzamelen. In de klas 
hebben ze een presentatie over 'land art' gekeken. Naar aanleiding hiervan 
hebben de kinderen met hun groepje de aarde gevormd om hun eigen ‘land 
art’ te maken.  
In les twee zijn de kinderen met kunstenares Iris Veentjer aan de slag gegaan 
met een stuk klei uit de Rotte.  Iris gebruikt deze klei zelf ook om met haar 
bedrijfje "bakkie trots" de Rottekop te maken. De kinderen hebben diverse 
oefeningen met de klei gedaan om het materiaal te leren kennen. In de 
volgende lessen gaan zij zelf een kopje maken. Aan het einde van deze 
lessenreeks maken zij nog een theepakketje voor de kinderen van de Prins 
Alexandersschool, die ook samenwerkt met het Chabotmuseum.  Ook zij 
maken een theepakketje en deze wisselen we uit in het kader van burgerschap. 
Zo kunnen we de periode afsluiten met een gezellig uurtje theedrinken uit je 
eigen kopje.                                                                                                                      
 
De groepen 8 hebben op school de voorstelling en workshop “De klokkenluider van Rotterdam”. 
Tijdens deze voorstelling worden de leerlingen meegenomen op ontdekkingsreis door Rotterdam. De 
klokkenluider van Rotterdam is een muzikale, eigentijdse, maar bovenal een echte Rotterdamse 
voorstelling! We lijken in één ding op elkaar: we hebben allemaal dromen en wensen voor de toekomst. 
Ook Quasimodo heeft een droom: beneden tussen de mensen wonen, zonder dat hij zich anders hoeft 
voor te doen. 
Naar aanleiding van de deze voorstelling is er een workshop. “Jezelf mogen zijn”, staat hierbij centraal. 
 



De groepen 3 krijgen op school de voorstelling ‘Beenboogie’. 
Ken je dat? Dat je stil moet zitten maar dat dat gewoon echt niet gaat? Je voeten willen rennen, je handen 
willen trommelen, je haren willen zwiepzwaaien en je stem wil gewoon even zingen of schreeuwen. Je wil 
dus echt wel stilzitten, maar lukt je gewoon even niet. 
Tijdens deze meespeelvoorstelling gaan we alle fysieke contrasten opzoeken. Fysieke contrasten? Van 
bevriezen tot rennen, van schreeuwen tot stilte, van springen tot kruipen en zelfs van trommelen tot 
fluisteren. Raken we zo misschien al onze energie kwijt? Want echt stilzitten kan je pas als je echt 
ontspannen en ontladen bent! 
 

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. 9 ) verschijnt op donderdag 3 februari 2022 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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