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Apart van deze Klapper ontvangt u een informatieblad per leerjaar. 
 

Verkeer 
Vorige week hebben we uw aandacht gevraagd voor het verkeersplan. Het plan is opgesteld om de 

verkeersstroom in goede banen te leiden EN VOOR DE VEILIGHEID van ieder kind. We 
vragen daarom nogmaals aandacht hiervoor en vragen u het plan te delen met andere 
volwassenen die de kinderen komen halen. 
Behalve de in- en uitregels gaat het natuurlijk vooral om alertheid en gedrag! Bedenk 
dat kinderen zowel lopen als met de fiets onverwachte bewegingen maken. 
Achteruitrijden is altijd link. Parkeren op een hoek belemmerd het uitzicht! 
 

Nog één keer het verkeersplan 
 
Voor velen is de school op loopafstand, voor anderen op fietsafstand en weer anderen komen met de auto. 

1) De voetgangers. Hoera jullie lopen gezellig naar school. Kijk goed uit! 
2) De fietsers. Hoera, goed voor het milieu en je lichaamsbeweging. Plaats de fiets in de fietsenstalling 

bij de gymzaal. Je kan het beste via de Pergolesilaan erin rijden. Plaats je fiets zoveel mogelijk in een 
rek. Dan is de kans op vallen en beschadiging het minst. 

3) De automobilisten. Hoera! Zij houden rekening met het overige verkeer, rijden stapvoets 

en bedenken dat kinderen onverwacht de weg op kunnen schieten. Zij staan goed en nooit 
dubbel geparkeerd, op afstand van de oversteekplaatsen.  
Automobilisten mogen vanaf de kant van de Mozartlaan NIET de Mahlersingel en NIET de 
Pergolesilaan in rijden. Dit voorkomt vastlopen van verkeer én voorkomt onveilige situaties voor 
de fietsende kinderen. 

DANK VOOR IEDERS BEGRIP EN MEDEWERKING 
 

WISSCOLLECT  
Vandaag krijgt u per kind een emailbericht van Wisscollect. Hierin wordt u gevraagd om de overblijfbijdrage te 
voldoen. Deze is €110,- per kind voor 4 dagen in de week voor het hele schooljaar. 
 
Rectificatie. 
In de vorige klapper stond een verkeerd e-mailadres, hieronder staat het juiste. 
Als uw kind niet overblijft, of minder dan 4 dagen, dan graag mailen maar henriette.vanderhoek@rvko.nl Vervolgens 
ontvangt u dan een nieuw bericht met het juiste bedrag. 
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Schoolreis vrijdag 27 september 
Het is weer bijna zover. Vrijdag 27 september a.s. gaan we gezellig op schoolreis.  

Alle kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht.  

De kinderen moeten zelf een pauzehapje, lunch en wat te drinken meenemen. (De groepen 7 krijgen een 

lunch aangeboden.) 

Een lekker snoepje mag natuurlijk ook niet ontbreken, maar wel met mate. We hopen op mooi weer en 

gaan er een superleuke dag van maken! 

 

Alle bestemmingen op een rijtje: 

De groepen 1 en 2 gaan naar het Plaswijckpark  

Zij vertrekken vanaf school met de bus. De kleuters gaan om 15.00 uur vanuit de klas naar huis. 

 

De groepen 3 en 4 gaan de Linnaeushof 

De groepen 3 en 4 vertrekken om 08.30 uur vanuit school naar de parkeerplaats aan de Hogelanddreef, 

hier kunt u uw kind om 15.00 uur weer ophalen. 

 

De groepen 5 en 6 gaan naar Drievliet 

Zij vertrekken om 09.00 uur vanuit school naar de parkeerplaats aan de Hogelanddreef, hier kunt u uw kind 

om 15.00 uur weer ophalen. 

 

De groepen 7 gaan naar Outdoor Valley op de fiets 

en vertrekken om 09.15 uur en zijn om 15.00 uur weer terug op school. Zij krijgen daar een lunch 

aangeboden. 

 

De groepen 8 gaan naar de Efteling 

Zij vertrekken om 08.30 uur vanuit school naar de parkeerplaats aan de Hogelanddreef. LET OP, we 

verwachten de groepen 8 om 17.00 uur terug bij school. 

 

 
 

 

Folders tijdschriften en typecursus 
Via uitgevers en organisaties krijgen wij diverse folders binnen. Zo krijgen kinderen informatiefolders over 
jeugdtijdschriften en in de hogere groepen informatie over een aanbieder van een typecursus. Het staat u uiteraard 
geheel vrij om daar wel of geen gebruik van te maken. 

 

 

 

 



 

Schoolmelk 
 

Tijdens de ochtend- en lunchpauze is het mogelijk om een pakje verse, gekoelde melk te 

drinken. U kunt uw kind opgeven via de website:  

www.schoolmelk.nl 

Belangrijk is dat u uw kind in de juiste groep plaatst en de juiste afkorting per leerkracht invult: 

juf Miriam=MD; juf Laura= LT; juf Marjolein= MS; juf Sophie/Carolien=SW; juf Nienke=NB; Juf Vivianne=VH; Juf 

Amy=AG; juf Maylang=MJ(3B); Juf Marin/Carlinde=MT (3A), juf Marcella=MR(3C), juf Danielle=DM(4C);  Juf Ellen 

Gillis=EG(4B); juf Danitsja= DL(4A);  

juf Ellen=EV(5A); juf Melissa=DM(5C); Meester Daniël=AB(5B); juf Dorine=DB (6A); juf jaqueline=JD(6B); Meester 

Edgar= EL(6C); Juf Elyse=EM(7A); juf Marijke/Tessa=MS(7B); Meester Laurent=LO(7C); Meester Martijn= ML(8A); 

Meester Dennis=DW(8B) 

Als u uw kind al eerder heeft opgegeven en er geen wijzigingen zijn, dan hoeft u niets te doen, want de gegevens 

zijn overgezet. 

Personele aangelegenheden 

 
Afgelopen zaterdag is onze collega juf Rianne bevallen van een gezonde dochter: Marloes. 
Juf Marjolein heeft inmiddels aan de kinderen verteld dat zij in verwachting is van haar derde kindje! 

 

Tennisballetjes 

Wij zijn blij met heeeel veeeeel tennisballen. Geeft u ze af aan de leerkracht? Dan zitten er weer frisse 
balletjes onder de leerlingenstoelen. U kunt ze ook aan de balie afgeven. 

 

EXCURSIES 
De groepen 7 krijgen deze maand een les over bijen op het lescentrum van De Wilgenhof. 
Groep 7A juf Elyse   dinsdag 10 september   van 13.30 tot 14.45 uur 
Groep 7B juf Marijke/Tessa woensdag 11 september  van 10.30 tot 11.45 uur 
Groet 7C meester Laurent  donderdag 12 september van 10.30 tot 11.45 uur 
 

http://www.schoolmelk.nl/


 

De groepen 8 krijgen in de maand oktober een les “Veldwerk, Expeditie Berg- en Broekpark” op het lescentrum van 
De Wilgenhof. 
Groep 8B meester Dennis donderdag 3 oktober  van 13.30 tot 14.45 uur 
Groep 8A meester Martijn maandag 7 oktober  van 09.00 tot 10.15 uur 

 

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. 3) verschijnt op donderdag 19 september 2019 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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