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Kijk-inloopmoment groep 3 t/m 8
Morgen bent u van harte welkom in de groep van uw kind. In groep 3 t/m 8 is er een inloopmoment. Tussen 8.30 uur
en 9.00 uur kan uw zoon of dochter u vertellen en laten zien waar hij / zij op school zoal mee bezig is. Ieder kind
waardeert deze belangstelling!
Na afloop is er in de centrale hal gelegenheid om elkaar (weer) te ontmoeten. De koffie / thee én het water staat
klaar!
Voor de ouders van de groepen 1-2 volgt na de herfstvakantie informatie over de inloopmomenten.

Kinderboekenweek 2021
Vanmorgen is de Kinderboekenweek geopend met een fantastische dans! Kinderen van alle leeftijden dansten
verkleed als brandweerman, dokter, tuinvrouw, rechter of professor de sterren van de hemel op de muziek van
het kinderboekenweeklied 2021
Tot aan de herfstvakantie vinden er diverse activiteiten plaats:
De kinderen worden voorgelezen door ouders, opa's en oma's
Voorstelling voor de groepen 1 t/m 3 Wat wil Giraf worden?
Deze voorstelling is een vertaling van het prentenboek. Een van de acteurs verkleedt zich als Giraf en speelt het
verhaal. De kinderen mogen meebewegen, meedoen en meedenken over oplossingen, zodat het voor hen een
interactieve ervaring is.
Tijdens de voorstelling worden tekeningen gemaakt, deze krijgt de groep mee voor in de klas. En natuurlijk krijgt een
ieder na afloop een kleurplaat van Giraf.
Voorstelling voor de groepen 4 t/m 8 Later als ik groot ben. Wat wil jij later worden? Een mooie prinses, superman
of misschien wel een dikke kikker? Jo droomt ervan later als hij groot is net als opa te worden. Wanneer hij op zolder
opa's oude koffer ontdekt komen al zijn dromen uit. Het wordt een knotsgekke voorstelling boordevol humor,
interactie, enkele echte dieren en misschien zelfs jouw droom…

Kinderboekenmarkt Woensdag 13 oktober
Er was veel vraag naar kinderboekenmarkt! HIJ IS ER WEER!
Woensdag 13 oktober kunt, samen met uw kind, terecht op de markt! Er worden nieuwe, populaire en goede
kinderboeken verkocht. Uit voorgaande jaren weten we dat kinderen met veel plezier een boek kiezen en dat het
het lezen stimuleert. De kinderen en ouders (als u uw kind moet begeleiden bij het kiezen van een boek) zijn
welkom tussen 12.00 en 13.00 uur. De boekenmarkt is op het plein op de verdieping.
Denkt u nog even aan de gezondheidscheck ?!

Parnassys en het ouderportaal
Het ouderportaal van Parnassys is op dit moment alleen opengesteld voor de algemene NAW-gegevens.
De cijfers worden vooralsnog niet weergegeven.
Niet alle methodecijfers worden goed omgezet in het systeem en de cijfers gaan een eigen leven leiden, waardoor
het voorkomt dat er onjuiste conclusies aan verbonden worden.
Tijdens de gesprekken op 11 en 16 november komt de voortgang van de kinderen aan de orde.

Uitjes en excursies
In oktober en november staat diverse extra activiteiten 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.
In november/december krijgen de groepen 5 een les over knaagdieren.
Activiteiten die aansluiten op Blink projecten:
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 e
kinderen in aanraking met Afrikaanse dans.

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. 5) verschijnt op donderdag 28 oktober 2021 en wordt op de website
gepubliceerd. www.st-michael.nl

De eerste dag van de herfstvakantie is vrijdag 15 oktober. Maandag 25 oktober zien we
alle kinderen weer terug op school.

Kent u mensen die willen werken in het onderwijs en geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden bij de
RVKO of bij de St. Michaëschool in het bijzonder, verwijs ze dan naar:
https://www.rvko.nl/Werken-bij/Bij-ons-aan-de-slag
of voor werken op De Michaël naar: p.zuijdam@rvko.nl

