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Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam 

Schooljaar 2018- 2019, nummer 18, donderdag 16 mei 2019   
 
 

Avond4daagse  
In de bijlagen treft u informatie over de avondvierdaagse en de routes die worden gelopen.  
Wij wensen de kinderen veel wandelplezier! 

 

Sportdag woensdag 29 mei           Let op: nieuwe locatie 

Op woensdag 29 mei vindt de sportdag voor groep 3 t/m 8 plaats van 08.30 tot 12.00 uur. 
Deze vindt dit jaar plaats op sportpark Duyvenstein, Duivenpad 11 Rotterdam. 

Onze oude sportdaglocatie in het Lage Bergse Bos is niet beschikbaar door werkzaamheden voor de aanleg 

van de snelweg. 

 

U kunt uw kind(-eren) tussen 08.30 en 08.45 uur brengen op het sportpark en vanaf 11.45 tot 12.10 uur 

daar weer ophalen.  

Met alle BSO’s is gecommuniceerd dat de kinderen op het sportpark Duyvenstein worden opgehaald. 

 
Deze dag is alleen mogelijk met de hulp van ouders.  
Wilt u die dag graag komen helpen, dan kunt u zich opgeven bij de klassenouders. 
groepen 3-4 3 ouders per klas 
groepen 5-6 2 ouders per klas 
groepen 7-8 2 ouders per klas 

 
De oudercommissie verzorgt voor alle kinderen een eierkoek. We willen u vragen om water in een 
bidon/drinkfles mee te geven aan uw kind(-eren). 
 
We maken er een mooie en sportieve dag van! 
 

Het lerarentekort 
De St. Michaëlschool is onderdeel van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs.  
Wij doen er alles aan om nu en in de toekomst voldoende goede leraren te hebben. 
Eén van de initiatieven is de ‘banen- BBQ’, die 22 mei van 16.00 uur tot 19.00 uur gehouden wordt, 
Deze BBQ is bedoeld voor mensen die een afgeronde HBO- of WO-opleiding hebben en interesse hebben in een 
baan in het onderwijs, of mensen die al in het onderwijs werken en op één van de scholen van de RVKO aan de slag 
willen. 

Waar en wanneer: 22 mei, van 16.00 tot 19.00 uur, RVKO/Thomas More Hogeschool, Stationssingel 80, 
Rotterdam. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 mei via: www.rvko.nl/banenbbq. Hier vindt u ook alle informatie. 

 
 
 
 

https://rvko.email-provider.nl/link/krtro7uhi6/8bk53oyrz2/lxbdwbjcue/txhllwynah/tlgm8tzd1j


Ziekmeldingen met vermelding van de naam uw kind en van de leerkracht s.v.p. per mail naar: 

ziekmeldingen@st-michael.nl 

 

                                                                                           

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart 
 

Extra in en buiten de school ………. natuur, theater én muziek   

 
De groepen 1-2 krijgen op school een voorstelling ‘Zoem de Bij’’.  
Groep 1-2 juf Marjolein   donderdag 16 mei   van 09.00 tot 09.50 uur 
Groep 1-2 juf Sandra/Carolien  donderdag 16 mei   van 10.10 tot 11.00 uur 
Groep 1-2 juf Vivianne   donderdag 16 mei   van 13.00 tot 13.50 uur 
 
De groepen 4 gaan naar de Wilgenhof en volgen daar een les “In de sloot, uit de Sloot”. 
Groep 4A juf Danitsja   maandag 13 mei   van 13.30 tot 14.45 uur 
Groep 4B juf Ellen   dinsdag 14 mei     van 13.30 tot 14.45 uur 
Groep 4c juf Marieke/Marlin  woensdag 15 mei    van 09.00 tot 10.15 uur 
 
De groepen 5 gaan naar de Wilgenhof en volgen daar een les over amfibieën en reptielen. 
Groep 5A juf Ellen   maandag 17 juni   van 09.00 tot 10.15 uur 
Groep 5B juf Anneloes   dinsdag 18 juni    van 09.00 tot 10.15 uur 
Groep 5C juf Melissa   dinsdag 18 juni     van 13.30 tot 14.45 uur 
 
 

 
 
 
 
 

De volgende Klapper verschijnt donderdag 30 mei en is ook te lezen op www.st-michael.nl 
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