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WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR 
 
De vakantie zit er op. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de vrije tijd en energie opgedaan om 
met plezier aan het nieuwe schooljaar te beginnen. 
Wij zijn er klaar voor! 
Een bijzonder welkom aan alle kinderen én collega’s die maandag voor het eerst naar ‘De Michaël’ komen! 
 

SCHOOLGELD en overblijfbijdrage  
Wij zijn op zoek gegaan naar een systeem waarmee het zowel voor u als voor ons makkelijker wordt om het 
schoolgeld en de overblijfbijdrage te innen. We gaan gebruik maken van Wisscollect.  
In de loop van de eerste schoolweek ontvangt u een per kind een emailbericht van Wisscollect. In dit bericht wordt 
aan u gevraagd om met Ideal de overblijf- en vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. 
Als uw kind niet overblijft of minder dan 4 dagen, dan graag mailen maar h.vanderhoek@rvko.nl 
Voor verder informatie klikt u HIER 

 

“VRIJE” DAGEN woensdag 12 september en dinsdag 18 september 
Op woensdag 12 september staakt het primair onderwijs in Zeeland en Zuid-Holland. In Rotterdam is een grote 
demonstratie die vanaf het Wilhelminaplein via de Ersamusbrug naar het park bij de Euromast gaat. 

 De school is die dag gesloten. Met de staking in Zuid-Holland en Zeeland sluit het basisonderwijs de 
estafettestakingen in heel Nederland af 
Een week voor Prinsjesdag willen we duidelijk maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met 
investeringen in het primair onderwijs. Ja, er is iets aan de werkdruk gedaan. Ja, er is geld vrijgemaakt voor 
salarisverbetering, maar de salariskloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht. Willen we het 
lerarentekort oplossen, dan moet het beroep echt aantrekkelijker worden. 
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Dinsdag 18 september viert de RVKO haar 145 jarig bestaan. De kinderen van 64 scholen in Rotterdam en 
omgeving zijn die dag vrij. De teams van de scholen hebben een viering in de Laurenskers, gaan in gesprek 
over de toekomst van het onderwijs en sluiten af met een feest. 
 

 

ZWEMWEDSTRIJDEN ZWARTE PLASJE  
Ook dit jaar kan uw kind weer meedoen aan de bekende zwemwedstrijden in het Zwarte Plasje. 

 

De wedstrijden vinden plaat op woensdag 5 september van 18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Kinderen vanaf 5 jaar 

kunnen al meedoen aan de zwemwedstrijden. Een voorwaarde is wel dat ze een zwemdiploma bezitten. 

Elke deelnemer kan zich voor maximaal 2 onderdelen inschrijven en daarnaast deelnemen aan de estafette. 

U kunt uw kind nu al aanmelden met onderstaande link.  

We hopen op veel aanmeldingen! 

 

Inschrijfformulier zwemwedstrijden 

 

 

 

OVERBLIJFASSISTENTIE 

Voor het overblijven zijn wij een samenwerking aangegaan met Kcal (kilocal). Medewerkers begeleiden de 
kinderen bij sport- en spelactiviteiten in de grote pauze.  

Voor toezicht en assistentie bij het overblijven zijn wij op zoek naar ouders, opa’s, 
oma’s of andere vrijwilligers die bereid zijn op één of meerdere dagen tussen 
12.00 en 13.00 uur te helpen. 
Bent u zelf bereid om te helpen, of kent u mensen die hier geschikt voor zijn, 
neemt u dan a.u.b. contact op met Nathalie Admiraal. 

Voor de assistentie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.  
 

SCHOOLMELK 
 

Tijdens de ochtend- en lunchpauze is het mogelijk om een pakje verse, gekoelde melk te 

drinken. U kunt uw kind opgeven via de website:  

www.schoolmelk.nl 

Belangrijk is dat u uw kind in de juiste groep plaatst en de juiste afkorting per leerkracht invult: 

juf Miriam=MD, juf Laura= LT, juf Marjolein= MS, juf Sandra/Carolien=SK, juf Linda =LN, Juf Vivianne=VH, Juf Amy= 

AG, juf Maylang= MJ, Juf, Marin/Carlinde= MT, juf Marcella=MR, juf Marieke/Marlin= MS, Juf Ellen (gr4)=EG juf 

Danitsja= DL, juf Ellen(gr5) EV, juf Melissa=DM, juf Anneloes= AB, juf Alessandra/Dorine=AP,  meester Laurent=LO,  

Meester Edgar= EL, Juf Elyse=EM, juf Marijke/Tessa=MS, Meester Dennis=DW, Meester Martijn= ML, Juf 

Jacqueline=JD 

(of uw kind in groep A,B of C zit hoeft niet aangegeven te worden). 

Als u uw kind al eerder heeft opgegeven en er geen wijzigingen zijn, dan hoeft u niets te doen, want de gegevens 

zijn overgezet. 
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Wij vragen graag uw aandacht voor een aantal organisatorische afspraken 
 

IN- en UITGANGEN 

In verband met de verkeersstromen in de school vragen wij u en de kinderen om uitsluitend van de 
genoemde ingangen gebruik te maken. 
 
Alle kinderen van de groepen 1-2 komen binnen via de ingang aan de kant van de BSO/ fietsenstalling. 
De kinderen van de groep 1-2 van juf Vivianne mogen via de hoofdingang. 
 
De kinderen van groepen 3 en 4A (juf Danitsja) en 4C (juf Marieke/ Marlin) komen via de zijingang aan de 
kant van de Pergolesilaan naar binnen. 
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 én de kinderen van groep 4 B van juf Ellen Gillis / juf Karin komen via de 
hoofdingang. 
 
Ophalen van de kinderen: u wordt vriendelijk verzocht bij het ophalen van de kinderen buiten te 
wachten.  
 
De kinderen van de groepen 1-2 én de groepen 3 gaan om 15.00 uur via hun eigen lokaaldeur naar 
buiten. 
 
 

VERKEER 

Ook de verkeersstromen in de wijk komen volgende week weer op gang. Voor velen is de school op 
loopafstand, voor anderen op fietsafstand en weer anderen komen met de auto. 

1) De voetgangers. Hoera jullie lopen gezellig naar school. Kijk goed uit! 
2) De fietsers. Hoera, goed voor het milieu en je lichaamsbeweging. Plaats de fiets in de fietsenstalling 

bij de gymzaal. Je kan het beste via de Pergolesilaan erin rijden. Plaats je fiets zoveel mogelijk in een 
rek. Dan is de kans op vallen en beschadiging het minst. 

3) De automobilisten. Hoera! Zij houden rekening met het overige verkeer, rijden stapvoets en 
bedenken dat kinderen onverwacht de weg op kunnen schieten. Zij staan goed en nooit dubbel 
geparkeerd, op afstand van de oversteekplaatsen.  
Automobilisten mogen vanaf de kant van de Mozartlaan NIET de Mahlersingel en de Pergolesilaan 
in rijden. Dit voorkomt vastlopen van verkeer én voorkomt onveilige situaties voor de fietsende 
kinderen. 

DANK VOOR IEDERS BEGRIP EN MEDEWERKING 
 

Excursies 
De GROEPEN 6 gaan naar de Wilgenring voor een les “Paddenstoelen” 
6A juf Alessandra/Dorine donderdag 6 september 09.00 tot 10.15 uur 
6B meester Laurent   dinsdag 11 september  09.00 tot 10.15 uur 
6C meester Edgar  datum volgt zo snel mogelijk 
 
De GROEPEN 8 gaan naar de Wilgenring voor een les “Leven in de Natuur” 
8A meester Martijn   vrijdag 12 oktober   09.00 tot 11.30 uur 
8B juf Jacqueline  donderdag 11 oktober  09.00 tot 11.30 uur 
8C meester Dennis  woensdag 10 oktober  09.00 tot 11.30 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, (Klapper nr. 2) verschijnt op donderdag 6 september 2018 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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