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Uitnodiging Algemene Leden Vergadering  
Woensdag 2 oktober is de Algemene Leden Vergadering van de oudervereniging.  
De oudercommissie doet verslag van de door hun georganiseerde activiteiten in 2018-2019 en geeft inzicht 
in de financiën. Na afloop vertelt Peter Zuijdam één en ander over de katholieke identiteit van de school. 
Het jaarverslag en de financiële overzichten van de oudervereniging liggen vanaf woensdag 25 september 
bij de balie ter inzage. 
De bijeenkomst start om 8.35 uur in de centrale hal van de school. 
 
De uitnodiging voor deze bijeenkomst treft u als bijlage bij deze Klapper. 
 

De schoolgids – website – app  
We krijgen van een aantal ouders te horen dat de papieren kalender gemist wordt. Dat begrijpen we. 
Er wordt druk gewerkt aan een schoolapp, waarmee het gemis waarschijnlijk kleiner wordt. 
Op de app komt ook een overzichtelijke kalender met belangrijke data. 
De schoolgids en de belangrijke data staan ook op de website van de school. 
En mocht het gemis groot blijven…….dan volgend jaar wellicht een papieren kalender 
 

Medezeggenschapsraad 
 Aan het begin van dit schooljaar hebben we in de MR afscheid moeten nemen van Hugo Westra. Jarenlang 

heeft Hugo in de MR meegedacht over de ontwikkeling van de school. Hugo 

bedankt! De MR van de Michael is per direct op zoek naar een nieuwe ouder die 

zitting zou willen nemen in de MR.  

Graag ontvangen wij uw motivatie om zitting te nemen in de MR op mr@st-
michael.nl  Aan melden kan t/m 2 oktober. 
 

Alertheid geboden 
Eens in de zoveel tijd worden scholen opgeschrikt door personen rond de school die verdacht gedrag 

vertonen, of zelfs kinderen benaderen of, gelukkig zeer uitzonderlijk, mee willen lokken. 

Zo nu ook rond onze school. Een kind is benaderd om mee te gaan met een man.  

Door de alertheid van het kind én de alertheid van toezichthouders is voorkomen dat het kind 

meeging.  

Voor ons reden om ook aan u aan te geven dat dit soort dingen dus gebeuren. Ook in onze omgeving. 

Allertheid is en blijft geboden. 

Wij hebben contact hierover gehad met de politie en volgen hun adviezen. Deze melding is er één van. 

In nauw overleg met betrokkenen en derden, zoals de politie, gaan wij continu na hoe wij de veiligheid 

van een ieder kunnen borgen.   
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Hulpouders gezocht voor in de Bibliotheek.  
Al vele jaren wordt de schoolbibliotheek gerund door ouders. Dankzij deze ouders is de 

bibliotheek goed op orde en beleven de kinderen veel leesplezier! 

Wij zoeken per direct nieuwe, enthousiaste vaders en moeders om het biebteam te 
versterken. Je wordt ongeveer één keer per maand ingezet op maandagmiddag (13.00 uur-
15.00 uur) of vrijdagochtend (8.30 uur -10.45 uur). Er wordt ruim van tevoren een schema 

gemaakt, zodat je weet wanneer je ingedeeld bent. Je helpt met het innemen van de boeken en soms geef je de 
kinderen advies bij het kiezen van een boek. 
Er stoppen dit jaar veel ouders òf omdat ze kinderen hebben die school verlaten òf omdat ze hun hulp op een 
andere manier binnen school aanbieden. Dat betekent dat we op zoek zijn naar minimaal 5 nieuwelingen! 
Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Bauke Romijnsen, baukehorsten@me.com 

 

Missie plasticvrij water THE BATTLE! 
De groepen 7 en 8 doen mee aan de missie 'Plasticvrij water'! Zij zamelen in de komende week ( 30 -23

sept) zoveel mogelijk zwerfafval van plastic in. Dit gaat in de speciaal daarvoor geplaatste containers. 

PET-plastic is extra welkom. Daar worden namelijk weer boten van gebouwd om zo nog meer plastic 

uit onze wateren te kunnen vissen.  

Meer informatie vindt u op missieplasticvrijwater.nl  

Plastic inzamelen is een onderdeel van een scholenwedstrijd en de kinderen willen deze graag winnen! 

Helpt u mee de plastic soep tegen te gaan? 

Alvast bedankt 

 

Kinderboekenweek “Reis Mee “ 
De Kinderboekenweek start dit jaar op woensdag 2 oktober en eindigt op vrijdag 11 oktober.  
Het thema dit jaar is “Reis mee”. 
Dit jaar wordt de Kinderboekenweek geopend met het lied “Reis Mee” . 
Aansluitend in die week worden workshops gegeven door leerkrachten met het thema “Vervoer”. 
Mocht u een leuke workshop met het thema ‘Vervoer’ willen geven, dan bent u van harte welkom!  
Samen met de leerkracht van uw kind spreekt u een dag en tijd af.   
 

Op 4 oktober vindt ook de kinderboekenmarkt plaats van 12.00uur tot 13.00uur, verzorgd door 
boekhandel Coelers. Op deze middag kunt u samen met uw zoon of dochter leuke, nieuwe kinderboeken 
kopen. Er kan gepind worden. 
Gedurende de hele Kinderboekweek kunt u in de klas van uw kind komen voorlezen. Een inschrijflijst 
hangt bij de klassendeur. 
 

We wensen iedereen heel veel (voor)leesplezier! 
 

Kinderzwerfboek 

Tijdens de kinderboekenweek besteden we op school veel aandacht aan het leesplezier voor kinderen. 

Op woensdag 4 oktober bieden we de gelegenheid aan kinderen om op school een mooi boek aan te 

schaffen op de kinderboekenmarkt. Deze wordt altijd goed bezocht en kinderen vinden het een feestje om 

er een boek te mogen kopen. 
 

Er zijn echter veel kinderen die thuis niet genoeg leesboeken hebben. Deze kinderen kunnen niet door het 

lezen hun woordenschat uitbreiden en lopen soms ook taalachterstand op. De organisatie 

KINDERZWERFBOEK verzamelt gelezen boeken die er nog netjes uitzien. Zij brengen de boeken naar één 

van de 3000 Kinderboekenzwerfstations in Nederland, zodat ook kinderen die thuis geen boeken hebben, 

leeskilometers kunnen maken. Wij werken hier graag aan mee. Heeft u boeken die u hiervoor beschikbaar 

wilt stellen, lever ze dan in aan de balie. Wij zorgen ervoor dat ze goed terecht komen 
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Schoolreis vrijdag 27 september 
Volgende week vrijdag op 27 september 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. Het is handig om de 
kinderen pakjes drinken en zakjes met eten mee te laten nemen en geen bekers en trommels, zodat ze niet 
de hele dag veel spullen hoeven mee te sjouwen.  
(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 

Zij 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. 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
Wij zijn bijzonder blij met onze schoolmaatschappelijk werker: Zeliha Turktas. Hoewel zij al jaren bij ons werkt, stelt 
zij zich graag nog eens voor 
 
Mijn naam is Zeliha Turktas en ik ben sinds 2015 werkzaam op de st. Michaëlschool als schoolmaatschappelijk 
werker, naast mijn baan als maatschappelijk werker doe ik de studie Klinische psychologie aan de Open Universiteit. 
Met deze brief wil ik mij graag aan u voorstellen en uitleggen wat schoolmaatschappelijk werk is. Ook vertel ik hoe u 
mij kunt bereiken. 
 
Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Als een kind belemmerd wordt in zijn of haar ontwikkeling kan je dat vaak merken aan het gedrag van het kind. Dit 
gedrag kan opgemerkt worden door uzelf of door de leerkracht doordat het kind misschien veel aandacht vraagt of 
moeite lijkt te hebben met het maken van vriendjes.  
 
 



 
Andere sociaal-emotionele problemen die thuis en op school kunnen worden gesignaleerd zijn bijvoorbeeld gepest 
worden, bedplassen, faalangstig gedrag vertonen, erg druk of juist erg stil zijn, problemen met de concentratie 
hebben of gedrag vertonen dat niet bij de leeftijd past. 
 
Als de leerkracht zoiets ziet, zal hij of zij dit met u bespreken. De leerkracht kan u adviseren of doorverwijzen om 
eens te praten met de schoolmaatschappelijk werker.  
 
Ook kunt u zelf direct met mij contact opnemen als u met een bepaalde hulpvraag zit. 
Er hoeft niet altijd wat ernstigs aan de hand te zijn. Soms is een luisterend oor al genoeg. 
Tijdens een eerste gesprek praten we over uw zorg of de zorg van de school en proberen we te ontdekken waar 
bepaald gedrag vandaan komt. We kijken of we er samen wat aan kunnen doen. Misschien kan ik u helpen met een 
klein advies of kan ik u juist helpen door de weg te vinden naar de juiste instantie. Het is altijd beter om vroeg naar 
hulpverlening te stappen, zo hoeft een probleem niet onnodig groot te worden. 
Als schoolmaatschappelijk werker heb ik ook regelmatig gesprekken met kinderen. Dit kan voortkomen uit een 
gesprek met de ouders maar kinderen kunnen ook zelf een gesprek met mij aanvragen.  
 
Als kinderen zelf aangeven dat zij een gesprek willen met de schoolmaatschappelijk werker dan wordt u daarvan na 
het eerste gesprek op de hoogte gebracht. Dit eerste gesprek mag gehouden worden zonder toestemming van de 
ouders maar voor vervolggesprekken dient u toestemming te geven. 
Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende hulpverlening.  
 
Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk en kosteloos. 
 
Vanaf dit schooljaar (2019/2020) ben ik elke vrijdag fysiek aanwezig op de st. Michaëlschool, als u met mij in gesprek 
wilt, kunt u mij op de volgende manieren bereiken: 
- via school (de leerkracht, intern begeleider of directie) 

- telefonisch 06-40829157 (op dinsdag, donderdag en vrijdag) 
- per mail zturktas@cvd.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Zeliha Turktas 
 

EXCURSIES 

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 
 
De groepen 1-2 krijgen op school een voorstelling “Raad eens hoe veel ik van je hou”  
Groep van juf Amy   woensdag 9 oktober   van 09.00 tot 09.50 uur 
Groep van juf Laura/Manon  idem     van 10.00 tot 10.50 uur 
Groep van juf Miriam   idem    van 11.00 tot 11.50 uur 
Groep van juf Marjolein  donderdag 10 oktober  van 09.00 tot 09.50 uur 
Groep van juf Nienke   idem    van 10.00 tot 10.50 uur 
Groep van juf Sophie/Carolien idem    van 11.00 tot 11.50 uur 
Groep van juf Vivianne  datum volgt zo snel mogelijk 
 
De groepen 3 en 4 gaan naar Studio, Maas Theater en Dans en krijgen een voorstelling met de naam 
“Stilte” 
3a juf Marin/Carlinde   maandag 28 oktober  van 10.15 tot 11.10 uur 
3b juf Maylang   idem    van 10.15 tot 11.10 uur 
3c juf Marcella   idem    van 11.45 tot 12.40 uur 
4a juf Danitsja    idem     van 11.15 tot 12.40 uur 
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4b juf Ellen    idem    van 13.30 tot 14.25 uur 
4c juf Daniëlle    idem    van 13.30 tot 14.25 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. 4) verschijnt op donderdag 3 oktober 2019 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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