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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! 
 

‘Oudervertelgesprekken’ voor de groepen 3 t/m 8  
Op dinsdag 10 september en woensdag 18 september zijn er “oudervertelgesprekken”. 
In het oudervertelgesprek staat de sociaal/ emotionele ontwikkeling van het kind centraal. Dit gesprek heeft als doel 
dat de leerkracht het kind via de ouders leert kennen. De ouders worden als ervaringsdeskundigen meegenomen in 
het gesprek over de leerling.  
Maandag krijgt uw kind een formulier mee, het is de bedoeling dat u dit formulier voorafgaand aan het gesprek 
invult en dit meeneemt naar het gesprek. Aan de hand van deze punten wordt het oudervertelgesprek gevoerd. 
 
U kunt zich hier inschrijven. 
 
LET OP: 
Juf Maylang groep 3 en meester Daniël  groep 5 houden de gesprekken op dinsdag 10 september en 
woensdag 11 september. 
Juf Nienke groep 1-2 is nieuw bij ons op school en wil graag met alle ouders kennismaken. Voor haar groep 
staat ook een pagina klaar. 
 
Met de komst van de oudervertelgesprekken, komt de algemene informatieavond te vervallen. U ontvangt 
per groep volgende week de belangrijke groepsgebonden informatie per mail. 
 

SCHOOLGELD, SCHOOLMELK en OVERBLJF 
In de loop van de eerste schoolweek ontvangt u per kind een emailbericht van Wisscollect. In dit bericht wordt aan u 
gevraagd om met Ideal de overblijfvergoeding te betalen, deze is € 110,00 voor 4 dagen per leerling. 
Als uw kind niet overblijft of minder dan 4 dagen, dan graag mailen maar h.vanderhoek@rvko.nl Vervolgens 
ontvangt u dan een nieuw bericht met het juiste bedrag. 
Voor verder informatie klikt u HIER 

mailto:st.michael@rvko.nl
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ClvmL9j2HAQJ1qhF_bAKtQKNTJbYB5QAq3Ste9Xzvqw/edit?usp=sharing
mailto:h.vanderhoek@rvko.nl
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Na de Algemene Leden Vergadering van de Oudercommissie op woensdag 2 oktober, wordt aan u gevraagd om met 
Ideal de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Van de ouderbijdrage wordt o.a. het schoolreisje en de vieringen zoals 
St. Nicolaas, kerst, sportdag, etc. van betaald. Het betreft uitgaven die niet door de overheid worden gefinancierd. 
 
Volgende week kunt u zich ook aanmelden voor de schoolmelk. 
 

Start van de gym- en zwemlessenlessen 

Vanwege het effectief gebruikmaken van de beschikbare gymtijden gaan de kinderen die met de gymles beginnen, 
die dag meteen naar de gymzaal. Ook daar gaat de deur om 8.20 uur open. 
Het zwemrooster gaat in vanaf dinsdag 2 september 
Gymnastiekrooster      Zwemrooster    
         
maandag 08.30-09.20 3B juf Maylang  maandag oneven weken    
  09.20-10.10 3C juf Marcella  09.30-10.30 4C juf Daniëlle & 5B meester Daniel    
 
  10.10-11.00 6A juf Dorine  maandag even weken  
  11.00-12.00 6B juf Jacqueline  09.30-10.30 4B juf Ellen & 5C juf Melissa            
 
  13.00-14.00 8A meester Martijn     
  14.00-15.00 7B juf Marijke      
         
dinsdag  08.30-09.20 4B juf Ellen G      
  09.20-10.10 3A juf Marin      
  10.10-11.00 5B meester Daniël      
  11.00-12.00 6C meester Edgar      
  13.00-14.00 8B meester Dennis      
  14.00-15.00 7C meester Laurent      
         
woensdag 08.30-09.20 4A juf Danitsja      
  09.20-10.10 3B juf Maylang      
  10.10-11.00 5A juf Ellen V      
  11.00-12.00 7A juf Elyse      
         
donderdag 08.30-09.20 4C juf Daniëlle      
  09.20-10.10 3C juf Marcella      
  10.10-11.00 5C juf Melissa      
  11.00-12.00 7A juf Elyse      
  13.00-14.00 6A juf Dorine      
  14.00-15.00 8A meester Martijn      
         
vrijdag  08.30-09.20 3A juf Carlinde  vrijdag oneven weken   
  09.20-10.10 6B juf Jacqueline  10.30-11.30 4A juf Danitsja & 5A Ellen        
 
  10.10-11.00 6C meester Edgar     
  11.00-12.00 7C meester Laurent      
  13.00-14.00 7B juf Tessa      
  14.00-15.00 8B meester Dennis      
         

        

ZWEMWEDSTRIJDEN ZWARTE PLASJE  
Aanstaande woensdag zijn de zwemwedstrijden in het Zwarte Plasje. Vóór de vakantie 

hebben de kinderen zich hiervoor kunnen opgeven. De eerste wedstrijden starten om 

18.00 uur rond 21.15 zijn de laatste prijsuitreikingen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJy5rGmc_UAhXKblAKHTXmBv4QjRwIBw&url=http://www.hoekschnieuws.nl/2016/05/22/recordregen-aan-prs-slotdeel-regio-westcompetitie-zwemmen-alblasserdam/&psig=AFQjCNGGmYQIet_A2MfQdwuic-bt2tXcYg&ust=1498143465578202


Klik hier  voor het complete overzicht van de deelnemers! 
Inschrijven kan nog op maandag 2 september aan de balie. 
 

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.  
 

Tennisballetjes 

Wij zijn blij met heeeel veeeeel tennisballen. Geeft u ze af aan de leerkracht? Dan zitten er weer frisse 
balletjes onder de leerlingenstoelen. U kunt ze ook aan de balie afgeven. 

 

 

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 Daniëlle) komen via de zijingang aan de kant van 
de Pergolesilaan naar binnen. 
 
De kinderen van  groep 1-2 juf Vivianne,  groep 5 t/m 8 én de kinderen van groep 4 B van juf Ellen Gillis / 
juf Fietje 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 belangrijk voor opa’s, oma’s, oppassers etc. 

 
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. 

file://///sources.localzone/LERAREN$/Draaiboeken/Zwarte%20plasje%20zwemwedstrijd/Zwarte%20plasje%201920/Het%20Zwarte%20Plasje%201920%20Deelnemers.xlsx


 

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  NIET de 
Pergolesilaan in rijden. Dit voorkomt vastlopen van verkeer én voorkomt onveilige situaties voor de 
fietsende kinderen. 

DANK VOOR IEDERS BEGRIP EN MEDEWERKING 
 

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 12 september 2019 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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