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Oproepje kascommissie (oudercommissie) 
Aan ieder einde van het schooljaar, controleert de kascommissie de financiën van de oudercommissie. 
Bent u bereid deel te nemen aan de kascommissie dan kunt u zich aanmelden bij: 
daphneterhorst@hotmail.com 
 

Carnaval Donderdag 20 februari … ALAAFFFFFFF!!! 

Nog een paar weken en dan vieren we weer Carnaval op school! Elk jaar een groot feest, waarbij kinderen 
en leerkrachten lekker dansend en hossend door school gaan. Het programma begint traditiegetrouw met 
het overdragen van de sleutel aan Prins en Prinses Carnaval.  
De details:  

• Donderdag 21 februari van 13:00 – 15:00 uur. 

• Kleuters mogen ’s ochtends al verkleed naar school komen. 

• Alle andere kinderen mogen zich tussen de middag omkleden (’s ochtends gewoon les). 
 
Duik dus de verkleedkist in, leen iets van buren of vrienden of koop nog een leuke outfit… 

ALAAF!!!!Aanvullende informatie volgt in de volgende Klapper van 13 februari. 

 

Morgen is het zover…wij zitten niet stil! 
 
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! 
  
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 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 lopen we ban Ahoy naar 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 
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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 de conceptplannen en de ideeën verder uit te werken.  
  
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 1-2 krijgen in  de speelzaal van school een voorstelling die heet “Een Kar vol Muziek” 
Juf Amy   Donderdag 06 feb  van 09.00 – 10.00 uur  
Juf Laura/Manon Donderdag 06 feb  van 10.00 – 11.00 uur  
Juf Linda/Claudia Donderdag 06 feb  van 13.00 – 14.00 uur (nieuwe datum) 
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. 13) verschijn donderdag 13 februari en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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