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Wij kunnen terugkijken op een sfeervol kerstdiner in de groepen, een gezellig “Wijntje op het pleintje” en 
een geslaagde kerstactie voor het goede doel! De opbrengst voor Stichting jarige Job is € 9353,35 
Een vertegenwoordiger van Stichting Jarige Job heeft bij aanvang van de viering de cheque dankbaar in 
ontvangst genomen. 
 
Vandaag hebben alle kinderen van de school genoten van de kerstviering waarin het team A Christmas 
Carol van Charles Dickens uitbeeldde. Ook verschillende kinderen hadden een rol. Zij hebben het verhaal 
herschreven, meegespeeld, gezongen, voorgelezen en gedanst. Het was een mooie afsluiting van kerst 
2019! 

Dank aan alle ouders. Zonder uw medewerking hadden alle activiteiten niet mogelijk geweest! 
 

 
 

Vooruitblik 2020 
We starten het nieuwe kalenderjaar met wijzigingen in de personele bezetting. 
Wij zijn bijzonder blij dat we alle vacatures en vervangingen op een goede manier hebben kunnen invullen. 
Zeker in deze tijd mogen wij ons daar gelukkig mee prijzen! 
 
Meester Daniël (gr 5) gaat reizen, juf Marjolein (gr 1-2) gaat met zwangerschapsverlof en  
juf Mieke (gr 6) verhuist met haar gezin naar België. Gelukkig komen juf Rianne en juf Linda terug van 
zwangerschapsverlof en hebben we een nieuwe, ervaren collega erbij! 
Alle betrokken groepen zijn op de hoogte gesteld. 
 
De gymlessen worden vanaf 13 januari op maandag en dinsdag door juf Rianne gegeven en op woensdag 
t/m vrijdag door juf Diandra. 
 

Staking donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 
U heeft het in de media ongetwijfeld vernomen: er komt een nieuwe staking in het onderwijs aan! 
 
Eerdere stakingen in 2018 en 2019 hebben niet geleid tot de noodzakelijke structurele investeringen in het 
onderwijs. Dat heeft de bonden doen besluiten de scholen op te roepen om op donderdag 30 januari en 
vrijdag 31 januari het werk neer te leggen. Collega’s op de Michaël doen mee aan deze staking! 
Er wordt opnieuw een duidelijke boodschap aan de politiek gegeven: structureel investeren is noodzakelijk 
voor goed onderwijs aan onze kinderen en is in het belang van de hele samenleving. 
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Wij maken ons die dagen opnieuw hard voor GOED onderwijs! Nu en in de toekomst! 

Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari is de Michaël gesloten! 
 

Donderdag 30 januari nemen wij deel aan een bijeenkomst waarbij alle medewerkers van het primair onderwijs uit 
de Rotterdamse regio zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij met elkaar in gesprek gaan, zorgen met 

elkaar delen, elkaar inspireren en samen de mogelijkheden voor de korte termijn verkennen.  
 

De afgelopen weken hebben ook wij moeten puzzelen om ziektevervanging en de bezetting vanaf januari 
weer goed op orde te hebben. De puzzel is gelegd en alles is goed opgelost, maar ook wij gaan het tekort 
aan leraren voelen! 
 

EXCURSIES 

 De groepen 4 gaan naar het les centrum De Wilgenhof voor een les over huisdieren. 
Juf Daniëlle  vrijdag 17 januari   van 13.00 – 14.45 uur  
Juf Danitsja  donderdag 23 januari   van 09.00 – 10.15 uur  
Juf Ellen   donderdag 23 januari   van 10.30 – 11.45 uur   
 

Kerstwens 

 
Een gelukkig liefdevolle Kerst gewenst voor groot en klein 

en dat het nieuwe jaar kleurrijk en in goede gezondheid mag zijn. 
Fijne dagen! 

Juf Nathalie, juf Vera, juf Anneloes, juf Nienke, juf Dorine, juf Mariëtte, juf Mieke,   

juf Jacqueline, juf Miriam, juf Ellen, (4), juf Gudlaug, juf Amy, juf Henriëtte,  

meester Richard, juf Maylang, juf Judith, juf Vivianne, juf Kalinka, juf Marin,  

juf Fietje, juf Sandra K, juf Diana, juf José, meester Daniël, meester Martijn,  

meester Edgar, juf Yvonne, juf Sandra A, juf Danitsja, juf Elyse, juf Ellen (5),  

juf Daniëlle, juf Sabine, juf Linda, juf Monique, meester Laurent, juf Melissa,  

juf Marcella, juf Manon, juf Marijke, juf Diandra, juf Marjolein, juf Rianne,  

juf Laura, juf Caroline, juf Sophie, meester Dennis, juf Carlinde, juf Tessa,  

meester Peter 

 


