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Vrijdag 20 mei, tijd voor een feestje! 

DE GROTE MICHAELDAG! 
Eindelijk gaan we vieren dat de school 60 jaar bestaat! Nu al 62 jaar       

IN DE BIJLAGE LEEST U HOE U KUNT HELPEN 
 

Dank 
Net als in de rest van de samenleving zien wij ook binnen school het aantal besmettingen toenemen. 
Leerkrachten zitten noodgedwongen thuis, zodat het voorkomt dat kinderen in korte tijd verschillende 
leerkrachten hebben. Ook zijn er veel kinderen die lessen hebben moeten missen en toetsen moeten 
inhalen. Wij zijn ons bewust van de impact die dat op de kinderen heeft en hebben daar blijvende 
aandacht voor. 
Mede namens de collega’s wil ik u bedanken voor het getoonde begrip en de flexibiliteit, wanneer een kind 
niet naar school kan. Ook is het fijn dat iedereen zorgvuldig blijft handelen. 
 

Bericht van het Prinses Máxima Centrum 
Namens het bestuur van de Prinses Máxima Centrum Foundation willen wij u hartelijk bedanken voor de 
schenking van € 4.626,77 aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Tijdens de weken voor 
Kerst hebben jullie samen met de leerlingen van de St. Michaëlschool onze gelukspoppetjes verkocht aan 
ouders, familie en vrienden. 
Nogmaals dank voor jullie mooie actie die jullie tijdens Covid-19 en de vroege sluiting van de scholen zeer 
geslaagd hebben mogen uitvoeren. 
 

Kwaliteitsvragenlijsten 
Per gezin is donderdag 20 januari één uitnodiging voor een kwaliteitsonderzoek verstuurd naar één van de 
bij ons bekende e-mailadressen. De respons is (helaas) nog onvoldoende om uit de uitkomsten 
betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Het is fijn wanneer wij nog meer ingevulde vragenlijsten 
mogen ontvangen. De inzendtermijn is verlengd. De vragenlijsten kunnen tot en met 10 februari worden 
verzonden. 
 

Gezocht vrijwilligster(er) voor het overblijfteam 
Het team van de overblijf is op zoek naar vrijwilligers (m/v). 
Tijdens de grote pauze gaan alle kinderen 30 min naar buiten. Het team van Kcal staat dan klaar met onze 
vrijwilligers. Zij doen kleine sportieve activiteiten met de kinderen en houden toezicht. 
Op dit moment gaan we in drie groepen naar buiten, tussen 11.45 uur tot 13.15 uur. Als de 
coronamaatregelen komen te vervallen worden dat twee groepen tussen 12.00 uur en 13.00 uur 
Er staat per dag een kleine vergoeding tegenover en deze wordt per vakantieperiode uitgekeerd. 
Het gaat om 4 dagen per week, minder mag ook. 
Voor aanmelding, of meer informatie kunt u terecht bij Nathalie Admiraal. 
Email: nathalie.admiraal@rvko.nl 
Telefoon:010-4181017 

mailto:st.michael@rvko.nl
http://www.st-michael.nl/
mailto:nathalie.admiraal@rvko.nl


 

Carnaval 
Op donderdag 24 februari vieren wij weer carnaval op school.  
De kinderen mogen in verkleed naar school komen als ze dat leuk vinden. We gaan er een leuke en 
gezellige dag van maken. In de middag zullen er in de klas en rond de school leuke activiteiten 
plaatsvinden.  
Op school kunnen de kinderen zich niet verkleden, dit heeft te maken met de cohortgroepen. Indien 
kinderen losse spullen willen meenemen die ze in de klas kunnen aantrekken is dat uiteraard wel mogelijk. 
De week voor carnaval zal er in de Klapper extra aandacht worden besteed aan de activiteiten. 
 

Week van het verkeer 
Vorige week is er vanuit school aandacht gevraagd voor de verkeerveiligheid rondom de school. 
Wij zijn blij dat de politie de actie ondersteunde. Door ons blijvend te houden aan de rijrichtingen, dragen 
wij bij aan een verkeerveilige schoolomgeving.  
 

Project Dieren 

Van 7 maart t/m 1 april staat er een schoolbreed project: 'Levende Dieren' gepland. Dit project is tot stand 
gekomen door de stem van de leerling te laten tellen.  
Uit een leerling enquête is gekomen dat leerlingen op de Michaëlschool meer onderzoek willen doen naar 
dieren. Iedere jaargroep heeft een werelddeel toegewezen gekregen. De leerlingen gaan onderzoek doen 
naar de dieren en hun leefomgeving van het desbetreffende werelddeel volgens de volgende 
planning: Australië, (Groepen 8), Amerika (Noord/Zuid) Groepen 7, Azië (Groepen 6), Afrika (groepen 
5), Europa (Groepen 4), Antarctica (kleuters en groepen 3).  
Mocht u affiniteit hebben met een bepaald werelddeel en de dieren die zich daar bevinden en vindt u het 
leuk om hierover een workshop te geven in een jaargroep, dan kunt u contact opnemen via: 
vera.akkermans@rvko.nl. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat een jaargroep (met uitzondering 
van de kleuters) 3 klassen omvat.  
 

RIJK AANBOD 

Uitjes, gastlessen en excursies 

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. 10) verschijnt op donderdag 17 februari 2022 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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