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Wat een geluk dat met Pasen het zonnetje scheen!
Een aantal collega’s heeft graaf- en sjouwwerk verricht zodat de kinderen in het teken van het nieuwe
leven, de plantjes konden planten.
Samen met het pyjama-ontbijt, het filmpje van de praatjesmakers en het paasverhaal is het een mooie,
geslaagde paasviering geworden!

Onze 8e groepers
In groep 8 zijn de kinderen aan hun laatste periode van de basisschool begonnen. Alle kinderen zijn ingeschreven op
een school voor voortgezet onderwijs.
Dinsdag 20 april tot en met donderdag 22 april maken zij de Centrale Eindtoets en kunnen ze een stukje laten zien
van wat zij in de loop der jaren geleerd hebben
.
De voorbereidingen voor de musical zijn in volle gang en ja…..het kamp is gepland! Nu maar met elkaar hopen dat
het de goede kant op blijft gaan, zodat ook deze belangrijke activiteiten op een leuke manier door kunnen gaan.
(Uiteraard ligt er een noodscenario klaar dat overigens ook leuk is!)

Koningspelen, vrijdag 23 april
Vrijdag 23 april zijn de koningsspelen. Het wordt een feestelijke dag.
Er worden verschillende grote spelen voor de hele klas georganiseerd er komt een creatieve
opdracht én er hoort een danswedstrijd bij het koningsspelenlied 2021: Zij aan Zij.
Wilt u alvast meezingen en/of dansen? Klik dan hier
Alle kinderen die het leuk vinden mogen in het ORANJE naar school komen.

Schoolfotograaf
In de week van 19 april komt de schoolfotograaf. Er wordt nog hard gewerkt aan het rooster. Dit ontvangt u op
donderdag 15 april.
Er worden individuele foto's, groepsfoto's en broertjes/zusjes foto's genomen. Het is dit jaar niet mogelijk om met
broertjes en zusjes op de foto te gaan die niet bij ons op school zitten.

Vakantieregeling 2021-2022
De vakantieregeling 2021-2022 is vastgesteld en ook terug te vinden op de website en de schoolapp. Met de
schoolapp is het bovendien eenvoudig om de vakanties over te nemen in uw eigen agenda.
Vakanties/ vrije dagen DIT schooljaar tot aan de zomervakantie.
In de komende periode zijn een aantal opvallende dagen vrij. Wij geven daarom graag nogmaals het overzicht tot
aan de zomervakantie.
Er kan en mag geen extra verlof gegeven worden in de week van koningsdag.
Koningsdag
Meivakantie
Tweede pinksterdag
Extra lang weekend
Zomervakantie

Dinsdag 27 april
Zaterdag 1 mei
Maandag 24 mei
Vrijdag 18 juni
Vrijdag 16 juli

Zondag 16 mei
Maandag 21 juni
Zondag 29 augustus

Werken in het onderwijs
Het tekort aan leraren in het basisonderwijs is nog steeds goed merkbaar. Om die reden delen wij graag
onderstaande link. Kent u mensen die wellicht toe zijn aan een switch?
De RVKO organiseert sinds 2010 een zij-instroomtraject, waarin je onder persoonlijke begeleiding opgeleid wordt tot
een bevoegde leerkracht, die het verschil kan maken voor onze leerlingen.
Wilt u meer weten, kijk dan snel op de website: https://www.rvko.nl/Werken-bij/Bij-ons-aan-de-slag

Uitstapjes
Nog even niet.

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 22 april en verschijnt ook op www.st-michael.nl

DANK VOOR ALLE ZORGVULDIGHEID BIJ HET NALEVEN VAN DE CORONA-AFSPRAKEN
m.b.t. het brengen en halen, de BESLISBOOM , de quarantaineregels en de testverzoeken.

