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Veilig en vlot naar school 
Complimenten aan de ouders die het initiatief genomen hebben om rondom de school het verkeer in betere banen 
te leiden! Fijn dat er ouders bij dit initiatief wilden helpen! 
Het is goed dat iedereen weer eens gewezen is op de beste verkeersroutes, zodat de kinderen veilig en vlot naar 
school kunnen. Bedenk altijd: er zijn kinderen, zij maken veel onverwachte bewegingen! Kijk uit en pas uw snelheid 
aan! 
We vragen het autoverkeer ook hier nogmaals om géén gebruik te maken van de Pergolesilaan.  
 
Namens de oudercommissie 
Beste ouders, 
Het zal u niet ontgaan zijn dat  vorige week  opnieuw de verkeerssituatie rond de school onder uw aandacht is 
gebracht. Hartelijk dank voor het meewerken en meedenken. Er zijn van een aantal ouders zeer bruikbare tips 
binnen gekomen!  
Deze link brengt u bij de afgebeelde kaart, deze kan gedeeld worden met  alle oppassen en opa’s & oma’s. 
 

 

Naar aanleiding van de verkeersweek week hebben we binnenkort ook een afspraak met de gemeente om te kijken 
hoe wij de doorstroming, maar vooral de VEILIGHEID rond de school kunnen bevorderen. 
Mocht u nog suggesties hebben dan nemen we die graag mee in dit overleg, u kunt deze sturen naar: 
Pielagemonique@gmail.com 

mailto:st.michael@rvko.nl
https://drive.google.com/open?id=1U1RPSGJMrXQ_9W72ct2s5cLxfbrshz9J&usp=sharing
mailto:Pielagemonique@gmail.com


 

Schoolapp 
Staat de app al op uw telefoon? 

In de app kunt u altijd makkelijk de laatste Klapper, de schoolvakanties en de 

jaarkalender van school vinden. De items uit de kalender en vakanties kunt u bovendien 

makkelijk toevoegen aan uw eigen agenda. 

Ook ziekmeldingen en verlofaanvragen kunnen met de app – formulieren. 

Wij zullen de app ook gaan gebruiken voor pushberichten als er iets 

bijzonders aan de hand is. 

Onder de knop ‘Schoolgesprek’ kunt u binnenkort ook voor de 

adviesgesprekken (voor groep 8) en de rapportgesprekken intekenen.  

 Download “Basisschool App” via de App store of Play store  

 Zoek en selecteer onze school (St. Michaelschool) of scan deze QR-code in de app  

 De app wordt nu standaard geopend als de app van onze school 

 

Ook In de bijlage kunt u zien hoe u de app download. 

Extra verlof 
Regelmatig worden wij geconfronteerd met verlofaanvragen. Slechts in bijzondere gevallen kan 
toestemming voor extra verlof gegeven worden. Deze regels zijn door de overheid bepaald en ook wij 
dienen ons daaraan te houden. Wij verzoeken u daarom om voorafgaand aan een verzoek na te gaan of 
verlof binnen de regelgeving mogelijk is.  
Ter informatie 
Vakantie buiten de schoolvakanties  
Voor vakantiedoeleinden- waaronder ook wordt verstaan een bezoek aan (familie in) het land van 
herkomst- mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële schoolvakanties vrij worden 
gegeven, namelijk als door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet ten 
minste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan. U dient dan een werkgeversverklaring bij 
de aanvraag te doen waaruit blijkt dat verlof in de zomervakantie, kerstvakantie én meivakantie niet 
mogelijk is. (Wanneer u in de voorjaarsvakantie of herfstvakantie geen verlof kunt krijgen, is dat géén 
reden voor extra verlof voor uw kind). 
Dien de aanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directie van de school (minimaal 8 weken van tevoren).  
Er mag geen vrij gegeven worden in verband met:  
goedkopere vakanties buiten het seizoen, door anderen betaalde vakanties, het ophalen van familie, 
midweek of weekeinde vakanties, al jaren niet op vakantie geweest, reeds tickets gekocht of reserveringen 
gedaan, meereizen met anderen, een ander kind heeft ook al vrij of “er wordt toch geen les meer 
gegeven”.  
 
U kunt wel verlof vragen voor: 
□ Gezinsuitbreiding. 
 □ Religieuze feestdagen.  
□ Ernstige ziekte of overlijden van bloedverwanten of hun partners.  
□ Huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad).  
□ Ambts- en huwelijksjubilea van familie (eerste en tweede graad).  
□ Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente. 



 □ Omdat de leerling tijdens de zomervakantie en de kerstvakantie niet ten minste twee weken op vakantie 
kan gaan door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Indien u deze reden aankruist, 
bent u verplicht een werkgeversverklaring over dit onderwerp bij te voegen.  
□ Andere gewichtige reden, 
namelijk:______________________________________________________________________ 
 
Ook in deze gevallen moet u een formulier invullen. Het formulier is verkrijgbaar bij de administratie, maar 
u kunt de aanvraag ook doen met de schoolapp. Onder de knop formulieren vindt u het aanvraagfomulier. 
 
 

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. 
 

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! 
 

Wij voeren actie om tot structurele oplossingen te komen voor de issues die nu spelen in het onderwijs. We 
weten dat de toekomst er anders uit zal gaan zien. 
Met minder mensen zullen we onze leerlingen de goede kwaliteit van onderwijs moeten blijven bieden. Dat 
vraagt om creatieve oplossingen en maatregelen ten aanzien van de status van het beroep en het bijbehorende 
salaris. Wij vinden het belangrijk om hierin samen met de besturen, vakbonden, actiegroepen en politiek op te 
trekken. Samen staan we immers sterk. 
  
De afgelopen weken is intensief samengewerkt met de vakbonden om een ochtendprogramma op donderdag 
30 januari in de Rotterdamse Kuip te organiseren. Met de Rotterdamse PO besturen (en deze besturen met de 
Gemeente Rotterdam) is intensief overleg gevoerd over de invulling van donderdagmiddag en vrijdag 31 
januari.  
De Kuip op donderdag ochtend voor heel Zuid-Holland. 
Donderdag 30 januari starten we in de ochtend in de Kuip. 
Tijdens een programma van anderhalf uur met entertainment en sprekers, zullen wij samen duidelijk maken 
dat er nu echt oplossingen moeten komen. 
  
Medewerkers van de scholen uit Rotterdam komen donderdagmiddag bijeen in de Maassilo 
De Rotterdamse PO besturen zullen donderdag voor hun medewerkers een middagprogramma organiseren. 
Doel van deze bijeenkomst is om samen kennis te nemen van de conceptplannen die de Rotterdamse besturen 
en de Gemeente Rotterdam hebben gemaakt en willen voorleggen aan ons. De middag zal in het teken staan van 
inspiratie, motivatie en middelen om te kunnen omdenken.  
Vrijdag wordt het gesprek op school voortgezet. 
Met de informatie van donderdagmiddag en de aangereikte tools verzoeken de schoolbesturen ons om in 
schoolverband en/of op wijkniveau de conceptplannen en de ideeën verder uit te werken. Ook hierbij zullen de 
Rotterdamse schoolbesturen ons faciliteren.  
  
Met de opbrengsten van deze vrijdag zal een startpunt worden gemaakt met hoe we samen in Rotterdam gaan 
werken aan een structurele oplossing.  
  

 
 
 



 

EXCURSIES 

De groepen 4 gaan naar het lescentrum 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 
 
De groepen 1-2 krijgen in  de speelzaal van school een voorstelling die heet “Een Kar vol Muziek” 
Juf Vivianne  Donderdag 23 jan  van 10.00 – 11.00 uur  
Juf Sophie/Carolien Donderdag 23 jan  van 11.00 – 12.00 uur  
Juf Nienke  Donderdag 30 jan  van 10.00 – 11.00 uur  
Juf Linda/Claudia Donderdag 30 jan  van 11.00 – 12.00 uur  
Juf Amy  Donderdag 06 feb  van 09.00 – 10.00 uur  
Juf Laura/Manon Donderdag 06 feb  van 10.00 – 11.00 uur  
Juf Miriam  Donderdag 06 feb  van 11.00 – 12.00 uur  
 
De groepen 8 gaan naar Lanteren Venster voor een voorstelling “Watch That Sound” 
Meester Dennis maandag 10 feb  van 10.00 – 12.00 uur  
Meester Martijn maandag 10 feb  van 12.30 – 14.30 uur  
Juf Marijke/Tessa maandag 17 feb  van 10.00 – 12.00 uur  
Meester Laurent maandag 17 feb  van 12.30 – 14.30 uur  
Juf Elyse  dinsdag 18 feb   van 12.30 – 14.30 uur  
 

ZIEKMELDINGEN 

Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 
 maar per e-mail sturen aan: ziekmeldingen@st-michael.nl 

 
HET ZIEKMELDEN KAN NU OOK VIA DE SCHOOLAPP - formulieren 

VOLGENDE KLAPPER  

De volgende Klapper, (Klapper nr. 12) verschijnt op woensdag 29 januari en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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