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Staking 
Niet schrikken, er is (nog) geen nieuwe staking aangekondigd. 
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is niet alleen gedemonstreerd, maar ook gewerkt aan plannen die één 
dezer dagen aan de minister worden gepresenteerd. De plannen zijn tot stand gekomen door 
samenwerking tussen alle schoolbesturen van Rotterdam én samenwerking met de gemeente Den Haag en 
Amsterdam. Ook ons team heeft deelgenomen aan de gesprekken en feedback gegeven op de inhoud.  
Woensdag zijn de eerste uitkomsten naar de minister gestuurd. Alle voorgestelde maatregelen zijn gericht 
op het grote probleem: het lerarentekort! Wij wachten zijn reactie af! 
Een deel van de collega’s heeft op een andere manier de handen uit de mouwen gestoken. Het schoolplein 
is met vereende krachten vergroend! Als straks het nieuwe groen en de wilgentunneltjes zijn aangeslagen, 
is er nog meer leuke speelgelegenheid voor de kinderen. 

Het motto van de actie is waargemaakt: van woorden, naar daden!  
 

Ontruimingsoefening 
Jaarlijks wordt op school een ontruimingsoefening gehouden. De oefening van vandaag is georganiseerd en begeleid 
AAS-beveiliging. 
Tijdens de evaluatie is besproken wat goed is gegaan en wat beter kan. Gelukkig is het belangrijkste goed verlopen. 
Alle kinderen waren rustig en op tijd op de verzamelplaats en de BHV-ers hebben hun taken goed verricht! 
Na afloop heeft het team een workshop EHBO gevolgd. 
 

Carnaval 
Donderdagmiddag staat de school in het teken van het carnaval. 
De kinderen van de groepen 1-2 mogen de hele dag verkleed op school zijn. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 kleden zich tussen de middag, thuis of op 
school, om. En natuurlijk zijn ook dit jaar alle leerkrachten weer verkleed 
Er wordt door de Prins en Prinses Carnaval met hun Raad van Elf een 
feestelijk programma aangeboden, waarbij het dansen en hossen niet 
ontbreekt. 

In de hogere groepen wordt stilgestaan bij de betekenis en de oorsprong van het carnaval. 
Na het carnaval begint om 15.00 uur de vakantie! 
 

Schooladviezen 
De kinderen van groep 8 hebben hun schooladvies gekregen. Samen met hun ouders kiezen zij nu een 
school voor voortgezet onderwijs. Van 2 t/m 12 maart kunnen zij zich op de school van hun keuze 
aanmelden. 
De kinderen van groep 7 krijgen woensdag bij hun rapport het ‘voorlopig schooladvies’. 
Wij baseren het schooladvies op onze ervaringen in de afgelopen jaren. Daarin worden de resultaten 
meegenomen en de manier waarop de kinderen tot die resultaten zijn gekomen, maar ook kind- en 
omgevingsfactoren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de motivatie van kinderen, werkhouding, 
houding ten opzichte van het huiswerk, doorzettingsvermogen en ondersteuning vanuit huis.  

mailto:st.michael@rvko.nl
http://www.st-michael.nl/


 

 

Rapporten en schoolgesprek 
Woensdag 19 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. 
Bij het rapport horen de 10-minuten-gesprekken. De gesprekken zijn op donderdag 5 maart en dinsdag 10 
maart. 
 
Woensdag 19 februari ontvangt u een e-mailbericht van Schoolgesprek. In de deze mail staan 
inloggegevens. Met deze gegevens kunt u inloggen en uw 10-minuten gesprek(ken) inplannen. 
LET OP:  

- Ouders met 3 kinderen kunnen vanaf woensdag 19 februari inschrijven alle andere ouders vanaf 
donderdag 20 februari.   

- Als u meerdere kinderen op school heeft, wilt u dan steeds 10 minuten vrijlaten tussen twee 
gesprekken?  
 

U kunt ook de schoolapp gebruiken. Onder de knop ‘schoolgesprek’ kunt u inloggen en een afspraak 
plannen. 

Heeft u de app nog niet? 
Download de ‘basissschool app’ van concapps, via Applestore of Google Play en zoek: st. michaelschool 

 

De vreedzame school blok 4: wij hebben hart voor elkaar 
Deze periode is het thema van de Vreedzame School: wij hebben hart voor elkaar. Centraal staat het leren 
omgaan met gevoelens. In de bijlage kunt u lezen wat zoal aan de orde komt.  
 

Vakantie 

De voorjaarvakantie is van vrijdag 21 februari t/m zondag 1 maart. 

 
  

EXCURSIES 

De groepen 8 gaan naar Lanteren Venster voor een voorstelling “Watch That Sound” 
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. 14) verschijn donderdag 5 maart en wordt op de website gepubliceerd. 
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