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Digitale leeromgeving
Naar aanleiding van onze ervaringen met onderwijs op afstand tijdens de schoolsluiting hebben we voor alle
kinderen een nieuwe digitale leeromgeving ingericht: Aerobe. Op school wordt er al mee gewerkt, maar kinderen
kunnen er ook thuis mee aan de slag.
In een aantal groepen is één en ander al uitgezet. De groepen die nog geen inloggevens hebben ontvangen, krijgen
deze uiterlijk maandag.
In de bijlage vindt u informatie over het instaleren van Aerobe. Dit zijn de laatst bijgewerkte instructies waarvan in
de praktijk is gebleken dat het goed lukt als de instructie nauwlettend wordt gevolgd. In een enkel geval lopen we
tegen een probleem aan. We geven deze door aan de ons ondersteunende dienst en hopen ook die problemen op te
lossen.
Wij vragen u bijgaande instructie goed te volgen, dan is de kans groot dat het in één keer lukt 😊
De enquête naar aanleiding van de schoolsluiting in maart/april heeft uitgewezen dat er in geval van onderwijs op
afstand meer behoefte is aan contact- lesmomenten tussen de leerkracht en de klas. Deze momenten vinden in de
nieuwe leeromgeving plaats via googlemeet.
Woensdagmiddag heeft het team zich gebogen over het onderwijs op afstand. Met u hopen wij echter dat er geen
sprake van zal zijn en dat de kinderen gewoon naar school kunnen blijven komen.

Oudercommissie
U leest verder in de Klapper een bericht van de Oudervereniging (oudercommissie) over de ALV en de jaarlijkse
vrijwillige ouderbijdrage.
Ik beveel met veel plezier het bijgevoegde Jaarverslag van de OC aan!
Het maakt duidelijk hoe zij zich hebben ingezet en blijven inzetten om de basisschoolperiode voor de kinderen tot
een onvergetelijke te maken. De activiteiten die zij georganiseerd hebben dragen daar zeker aan bij!
Veel dank aan de ouders die de commissie verlaten, de penningmeester die een financieel gezonde OC achterlaat en
de kascontrolecommissie die decharge gegeven heeft.
We kijken niet alleen terug op geslaagde activiteiten, maar ook op een bijzonder goede samenwerking die wij in het
huidige jaar graag voortzetten!

Jaarlijkse ouderbijdrage – bericht van de Oudervereniging
Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen woensdag heeft het dagelijks bestuur van de Oudervereniging
het jaarverslag van de OC toegelicht, mocht u nog terug willen kijken naar de activiteiten van het afgelopen jaar en
de financiële verantwoording dan vindt u het jaarverslag van de oudercommissie in de bijlage.
In verband met Corona zijn er het afgelopen jaar een aantal activiteiten niet doorgegaan zoals de koningsspelen en
de sportdag, de besparingen die daarmee gemoeid zijn heeft de OC gebruikt voor onder andere een alternatief
afscheid voor de leerlingen van groep 8, het mogelijk maken van het livestreamen van de musical en een bedankje
voor de leraren voor wie het ook een bijzondere periode is geweest, ook is er geïnvesteerd in een nieuwe
geluidsinstallatie. Daarnaast is er een deel gereserveerd voor het lustrum dat in 2021 zal plaatsvinden. Dankzij deze
reservering hoeft de OC het komende jaar de ouderbijdrage niet te verhogen, maar blijft deze wederom stabiel op
€ 65,- per kind.
Met deze bijdrage hopen we dit schooljaar weer mooie, leerzame activiteiten voor alle kinderen te organiseren.
Gelukkig hebben we het schoolreisje al gehad voordat de maatregelen verzwaard werden, maar we kijken, samen
met school, momenteel ook naar goede alternatieven voor Sinterklaas en Kerst zodat voor de kinderen het jaar zo
normaal mogelijk verloopt.

De OC dankt alle ouders in ieder geval voor de bijdrage, we gaan er een mooi jaar van maken.

Halen en brengen van de kinderen
Met de actuele cijfers voor ogen, kunnen we niet anders dan u te vragen blijvend alert te zijn op de 1,5 m afstand bij
het halen en brengen van de kinderen. Houd a.u.b. ook 1,5 m afstand tot de leerkracht .
Ouders van de kinderen van groep 4 t/m 8 komen niet op de speelplaats.
Ouders van groep 1,2 en 3 zo min mogelijk, zo kort mogelijk.

Alle voor iedereen geldende maatregelen leest u hier

Herfstvakantie
De eerste dag van de herfstvakantie is vrijdag 16 oktober.
Op maandag 26 oktober zijn de kinderen weer op school.
U vindt alle vakanties en vrije dagen terug op de website, www.stmichael.nl en in de schoolapp.

Uitstapjes
De uitjes van Cultuur Traject Rotterdam (KCR) en van kinderboerderij de Wilgenhof gaan weer beginnen.
I.v.m. corona zijn er afspraken over het vervoer. Als de kinderen met een bus gaan, wordt de ouders verzocht om
met de auto te gaan.
De groepen 7 en 8 gaan naar het Maritiem museum voor een les over Botenbouwers.
7A juf Elyse
woensdag 28 oktober
09.30 tot 12.00 uur
7B meester Edgar
vrijdag 30 oktober
09.30 tot 12.00 uur
7C meester Laurent
vrijdag 30 oktober
12.00 tot 14.30 uur
8A meester Martijn
woensdag 4 november
09.30 tot 12.00 uur
8B meester Dennis
vrijdag 6 november
09.30 tot 12.00 uur
8C juf Marijke/Tessa
vrijdag 6 november
12.00 tot 14.30 uur

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 29 oktober en verschijnt ook op www.st-michael.nl

