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Samen met plezier op school 
 

De kinderen gaan al weer 2 weken 
‘gewoon’ naar school. Binnen in de school 
is het voor de kinderen bijna als normaal. 
De meesters en juffen verspreiden zich bij 
de koffie- en theemomenten over een 
‘personeelsruimte’ boven en een beneden 
en houden zich natuurlijk ook aan de 
bekende 1,5 m tussen volwassenen. 

 
Er wordt gebruik gemaakt van de desinfectiegel, kinderen wassen 
vaker hun handen en er is extra aandacht voor de schoonmaak in de 
lokalen en het gebouw. 
 
De gymzalen zijn nog niet geopend, dus de gymlessen vinden als het 
maar even kan buiten plaats. 
Het schoolzwemmen is wel weer van start gegaan. De kinderen van 
groep 4 en 5 genoten ervan! 
De groepen 6 bezoeken de schooltuintjes. 

 
Tijdens de schoolsluiting is het groen lekker aangegroeid en hebben 
de kinderen er alle gelegenheid om fijn te spelen. Omdat de 
groepen nog zoveel mogelijk gescheiden moeten blijven, hebben de 
kinderen tijdens de pauzes per groep een eigen gedeelte van het 
plein. Dat bevalt ze goed. De ene keer hebben ze het gedeelte met 
het voetbalveld, dan weer het klimrek of een groengedeelte van het 
plein. Sport, spel en chillen is voor de oudere kinderen tussen de 
middag aan de Hogelanddreef.  
 

Maar ook de lessen zijn als vanouds. De 
leerkrachten zijn weer in hun element. Zij 
kunnen op vertrouwde wijze aan de slag met de 
leerstof en er is weer volop interactie met de 
juf, de meester en tussen de kinderen 
onderling. 
Al samenwerkend of alleen verwerken ze de 
aangeboden stof.  
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Juist omdat we de draad zo gewoon als mogelijk oppakken worden ook de toetsen afgenomen. Zowel de 
toetsen die volgen op de behandelde stof als de toetsen die deel uitmaken van ons leerlingvolgsysteem.  
Voor de kinderen niks aan de hand, de gewoonste zaak van de wereld en voor ons geeft het goed zicht op 
de al dan niet beheerste lesstof, waarna wij in ons onderwijs rekening kunnen houden met de uitkomsten. 
Dit betekent dat wij nog dit schooljaar voor de groepen 3 t/m 7 in ieder geval de citotoetsen voor rekenen, 
spelling en technisch lezen afnemen. 
De kinderen van groep 7 maken volgend schooljaar voor de herfstvakantie de entreetoets. 
 
De kinderen hebben keihard gewerkt en als het einde van het jaar nadert, verwachten zij ongetwijfeld hun 
rapport. Het gaat, zoals bij ieder rapport, om het verhaal achter de cijfers. Er komt een aparte toelichting 
bij het laatste rapport. 
 

De liedjes van de eindmusical van de 8e groepers klinken door de 
school en zij bereiden zich voor op een heuse filmopname die 
gestreamd gaat worden.  
 
Aan het einde van hun basisschool is er een mooi programma 
waarbij de kinderen allerlei spelen doen, koken in de natuur, 
feesten in een tent, aan de slag gaan in en om een scoutinghuis en 
bij Outdoor Valley genieten van het aanbod daar. 
Verder bereiden zij zich enthousiast voor op het EHBO theorie- en 
praktijkexamen en natuurlijk de musical! 

 

We kijken zelfs al vooruit naar volgend schooljaar 
Het lijkt nog even weg, maar we kunnen uw hulp bij de opstart van volgend schooljaar al weer goed 
gebruiken. Van 7 september t/m 15 oktober starten de groepen 4 t/m 8 alweer met de eerste thema’s van 
Blink. Onderstaand staan de thema’s uitgelicht per jaargroep. Mocht u een connectie hebben binnen uw 
netwerk die een van onderstaande thema’s nog meer tot een succes kan maken, of vindt u het zelf leuk om 
dit te doen? Wij horen dit graag via vera.akkermans@rvko.nl. 
 
Groepen 4: Ik en mijn familie: Hoe was jij toen je klein was? En hoe was het in de tijd dat je ouders en 
grootouders kind waren? Duik in je familiegeschiedenis! 
Groepen 5: Wereldkeuken: De kinderen maken een wereldrestaurant waarin van alles te zien, horen, 
ruiken, proeven en voelen is over eten en eetgewoontes uit de verschillende werelddelen. Ze vormen zich 
een breed beeld van eten en eetgewoontes over de wereld en eetgewoontes van vroeger. 
Groepen 6: Klimaatkenners: De kinderen onderzoeken in dit thema wat het verschil is tussen weer en 
klimaat. Ze ontdekken wat de redenen voor de klimaatverandering zijn en zien welke gevolgen deze 
klimaatverandering voor de aarde kan hebben. 
Groepen 7: De experimentele keuken: In het thema De experimentele keuken doen de kinderen mee aan 
een kookwedstrijd. Ze doen proefjes met eten, maken een gerecht, stellen zichzelf daarbij een vraag over 
een natuurkundig verschijnsel waar ze zich over verbazen en gaan op zoek naar het antwoord. Het gerecht, 
de onderzoeksvraag en de uitleg worden voorgelegd aan een jury. 
Groepen 8: Op leven en dood: In dit thema ontdekken de kinderen van alles rond het thema leven en 
dood. Zo kijken ze naar de kringloop van het leven, vergelijken ze de verschillen tussen levend geboren 
worden en in een ei. 
 

 U denkt wellicht ook al aan het volgende schooljaar. Welke juf / meester krijgen de kinderen, naar 
welk lokaal gaan ze. Helaas….nog even geduld. We zijn er volop mee bezig. Donderdag 2 juli 
ontvangt u deze informatie. 
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Nieuwe lokalen 
We zijn al geruime tijd in overleg met de gemeente en aannemers om de mogelijkheid om 2 extra lokalen 
bij te bouwen te realiseren. Wij hebben daar al eerder toestemming voor gekregen, maar het beschikbaar 
gestelde budget bleek ontoereikend. Inmiddels is er door de gemeente extra geld toegekend en heeft de 
aanbesteding plaatsgevonden. Boven de ingang van de onderbouw (wat nu nog een terras is) komen 2 
nieuwe lokalen. De verwachting is dat in de zomervakantie gestart wordt met de aanbouw. 
 

Avond 4 daagse “Home Edition”  
Even leek het erop dat de avond4daagse dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, niet door kon gaan. 
Maar we hebben goed nieuws!  
Vol trots presenteren wij: Avond4daagse – Home Edition! 
Met Avond4daagse – Home Edition lopen de kinderen hun 
eigen Avond4daagse op hun eigen moment. Zo voorkomen we dat het te druk 
wordt. 

Hoe werkt het? 
Allereerst melden de wandelaars zichzelf en eventuele andere deelnemers 
aan via het inschrijfformulier.  Daarbij kan gekozen worden per deelnemer de 
afstand (2,5 – 5 – 10 km) en voor de hoeveelste keer de deelnemer loopt. 
Vervolgens wordt er via een mail uitleg gegeven hoe je toegang krijgt tot de app eRoutes. Via deze app 
kunnen er vier verschillende routes aan gemaakt worden vanaf een vast vertrekpunt, bijvoorbeeld je 
thuisadres. Dat is ook meteen het eindpunt. Wanneer er gelopen wordt, bepaal je zelf. Dat mag overdag 
zijn of ’s avonds; doordeweeks of in het weekend. Als er maar gewandeld wordt in de periode tussen 1 juni 
en 31 augustus 2020. Én er mogen tussen de eerste en de vierde wandeldag niet meer dan 14 dagen zitten. 
Natuurlijk ontvangen de deelnemers na afloop de officiële Avond4daagse medaille! 
Ben jij ook van de partij tijdens Avond4daagse - Home Edition? Meld je dan aan! Eerst meer weten? 
Bezoek  www.avond4daagse.nl of kijk bij de Veelgestelde vragen. 
We hopen ook dit jaar veel leerlingen te mogen verwelkomen als deelnemer aan de Avond4daagse! 
 

Schoolfotograaf 
Vrijdag 19 juni krijgen alle kinderen een folder van de schoolfotograaf mee naar huis.  
Via de website www.schoolfotojr.nl kunt u de foto’s bestellen. 
Op de folder staat een gebruikersnaam en wachtwoord, deze heeft u nodig om de foto’s te kunnen zien. Voor de 
broertjes/zusjes foto is een aparte folder. 
LET OP: de folder wordt maar één verstrekt. 
 

EXCURSIES 

We hopen snel weer met de kinderen op pad te gaan. 

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. 18) verschijnt donderdag 2 juli en wordt op de website gepubliceerd. 
www.st-michael.nl 
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BERICHT VAN DE OUDERCOMMISSIE 

 

 

 
De oudercommissie (OC) is voor volgend schooljaar op zoek naar  

 
Nieuwe leden voor de activiteitencommissie en voor het dagelijks bestuur van 
de oudercommissie (penningmeester en secretaris)  
 
Wil je als ouder meer betrokken zijn bij school, een bijdrage leveren aan allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals 
het schoolreisje, kerst en carnaval en houd je ervan om dingen te regelen en te organiseren, dan is de 
oudercommissie iets voor jou! 
Op deze manier leer je andere ouders, leerkrachten en het reilen en zeilen op school beter kennen. Je hebt inspraak 
in de vormgeving van activiteiten en kunt ideeën aanreiken aan de directie.   
De tijdsinvestering is beperkt. Een keer in de zes weken wordt er ’s avonds vergaderd. Daarnaast word je in overleg 
voor maximaal 3 activiteiten ingedeeld, die je samen met mede commissieleden en leraren organiseert. Hierdoor is 
de tijdsbelasting beperkt, gemiddeld zo’n 6 uur per activiteit. Daarbij wordt onderling afgestemd wie wat kan doen, 
afhankelijk van de beschikbaarheid. Als je dus overdag slechts af en toe beschikbaar bent, is dat geen probleem. Wel 
vragen we je om je voor minimaal 3 jaar te committeren, zodat we kunnen zorgen voor een goede 
kennisoverdracht.  
 

De penningmeester en de secretaris hebben een andere rol. Hij of zij organiseren – in beginsel - geen 

activiteiten, maar maken samen met de voorzitter deel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) van de OC. Het DB 
heeft regelmatig overleg met de directeur om zaken rond school (activiteiten) te bespreken en is verantwoordelijk 
voor het functioneren van de OC.  
 

Daarnaast heeft de penningmeester de volgende taken, welke gemiddeld zo’n 1 uur per week kosten en naar 

eigen inzicht zijn in te delen: 

 In overleg met school en met instemming van de Medezeggenschapsraad en de ALV, vaststellen van de 
jaarlijkse ouderbijdrage en de begroting; 

 Innen van de ouderbijdrage en toezien op naleving van de begroting; 

 Doen van betalingen; 

 Opstellen van een jaarrekening en verantwoording over het boekjaar afleggen aan de kascommissie en de 
ALV.  

 

De secretaris  heeft de volgende taken, welke gemiddeld ook zo’n 1 uur per week kosten en naar eigen 

inzicht zijn in te delen: 
 Notulen van de vergaderingen maken; 
 In overleg met de andere leden van het DB de agenda voor de vergaderingen voorbereiden; 
 Opstellen van een jaarverslag (één keer per schooljaar); 
 Voorbereiden van de ALV. 

 
Als je interesse hebt om OC lid, penningmeester of secretaris te worden, dan kun je contact opnemen met één van 
de huidige DB-leden: 
Timo Cochius, secretaris (06-15435393); 
Daphne de Witte-ter Horst, penningmeester (06-18244067); of 
Antoinette Horstman, voorzitter (06-11333141). 
Mocht je in plaats van secretaris meer interesse hebben in de functie van voorzitter dan kan je daarover ook contact 
met één van ons opnemen. 
Natuurlijk kan je ook contact met ons opnemen als je eerst wat extra informatie wenst. 
 


