
 

 

DE KLAPPER 
Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam 

Schooljaar 2018- 2019, nummer 3, donderdag 6 september 2018 
st.michael@rvko.nl                                                                                                                          www.st-michael.nl 
 

MORGEN  (herhaling) 

Morgen gaan de kinderen met elkaar op stap. Het schoolreisje is zo een leuke manier om het schooljaar te 
beginnen. Kinderen nemen hun pauzehapje, lunch en drinken mee (de kinderen van groep 7 maken deze 
dag zelf hun lunch tijdens het schoolreisje). 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zij grote hoeveelheden snoep meenemen.  
Alle kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht. 
Voor iedere leeftijdsgroep is een geschikte bestemming gevonden. 
 
De groepen 1 en 2 gaan naar Blijdorp; de bussen vertrekken om 9.30 uur. De kinderen zijn voor 15.00 uur 
weer terug op school en kunnen om 15.00 uur bij de klas worden opgehaald. 
 
De groepen 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen; de kinderen lopen om 8.20 uur met de klas naar de bussen 
op de Hogelanddreef. Tussen 15.30 uur 16.00 uur worden zij op de Hogelanddreef terugverwacht.  
 
De groepen 5 en 6 gaan naar Duinrell; de kinderen lopen met de klas naar de bussen die om 9.00 uur 
vertrekken. Om 15.00 uur vertrekken ze weer uit Duinrell, zodat zij om 16.00 uur op de Hogelanddreef 
worden verwacht. 
 
De groepen 7 gaan naar Outdoor Valley; Zij vertrekken om 09.15 uur op de fiets vanuit school en fietsen 
om 15.00 uur terug. De kinderen hoeven geen lunch mee te nemen! 
 
De groepen 8 gaan naar de Efteling. Zij vertrekken om 8.45 uur met de bus en vertrekken om 15.45 uur 
vanuit de Efteling, rond 17.00 uur zijn zij terug op de Hogelanddreef, zodat zij optimaal hebben kunnen 
genieten. 
 

Informatieavonden aanstaande dinsdag en donderdag 

Dinsdagavond 11 september is de informatieavond in de groepen 3, 4 en 7, 8. 
Donderdagavond 13 september is de informatieavond in de groepen 1, 2 en 5, 6. 
De leerkrachten informeren u over het nieuwe schooljaar.  
Om 19.30 uur ontvangen de leerkrachten u in de klas. Vooraf is koffie en thee verkrijgbaar in de centrale 
hal. 
 

Thema-ouderavond dinsdag 9 oktober 

Een inspirerende lezing van Tischa Neve (bekend van het opvoed t.v.-programma Schatjes) over opvoeding. 
Een avond vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips die u direct in de praktijk kunt brengen! 
Alle ouders zijn van harte welkom. Inloop 19.00 uur, aanvang lezing 19.30 uur. 
 

De vreedzame school 

Wellicht heeft u uw kind er weleens over gehoord? Op school werken we met De Vreedzame School. 
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Om met uw kind het gesprek hierover aan te kunnen gaan, hebben we als bijlage de Nieuwsbrief 
Vreedzame School toegevoegd. 
 

Project Dinosauriërs 

De maand november staat onze school in het teken van een project over Dinosauriërs.  
We hopen ook dit keer weer gebruik te kunnen maken van u en uw netwerk. Indien u zelf affiniteit 
heeft met dit onderwerp en daar op school iets over kunt vertellen, dan houden we ons aanbevolen.  
Ook gastsprekers uit uw netwerk, materialen en ideeën voor uitstapjes  om dit project tot een succes te 
maken zijn bij ons meer dan welkom. 
U kunt uw suggesties mailen naar vera.akkermans@rvko.nl  
 

                          Schoolmaatschappelijk werk 

Mijn naam is Zeliha Turktas en ik ben 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 (2018/2019) 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 
 

Woensdag 12 september en dinsdag 18 september zijn de kinderen vrij 
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Excursies 
De GROEPEN 6 gaan naar de Wilgenring voor een les “Paddenstoelen” 
6A juf Alessandra/Dorine donderdag 6 september 09.00 tot 10.15 uur 
6B meester Laurent   dinsdag 11 september  09.00 tot 10.15 uur 
6C meester Edgar  woensdag 10 oktober  09.00 tot 10.15 uur 
 
De GROEPEN 8 gaan naar de Wilgenring voor een les “Leven in de Natuur” 
8A meester Martijn   vrijdag 12 oktober   09.00 tot 11.30 uur 
8B juf Jacqueline  donderdag 11 oktober  09.00 tot 11.30 uur 
8C meester Dennis  woensdag 10 oktober  09.00 tot 11.30 uur 

 


