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Feestelijke opening Kinderboekenweek 
Gisteren is op feestelijke wijze de Kinderboekenweek 2019 geopend. Het hele team verscheen met koffer, 
rugzak, skibenodigdheden, duikoutfit, strandbal, of treinkaartje op het podium en danste er vrolijk op los. 
Er werden reisverhalen gedeeld over het openbaar vervoer in Rotterdam en over een ballonvaart. Uit volle 
borst zongen alle kinderen het lied ‘Reis Mee’ en daarmee was de Kinderboekenweek geopend! 
 

Boekenmarkt 
Aanstaande woensdag 9 oktober vindt de kinderboekenmarkt plaats van 12.00 uur tot 13.00 uur. De 
kinderboekenmarkt wordt verzorgd door boekhandel Coelers. Op deze middag kunt u samen met uw zoon 
of dochter leuke, nieuwe kinderboeken kopen. Er kan gepind worden. 
De boekenmarkt wordt boven op het plein gehouden.  
 

Mad Science 
Op dinsdag 8 oktober komt één van de Mad Science professoren een spectaculaire Science 
show op de St. Michaelschool geven. In deze show staat wetenschap en techniek centraal. 
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven en kunnen 
zij zich opgeven voor de naschoolse cursus. 
 
De kinderen worden vanaf 6 november zes weken lang iedere woensdag meegenomen in de 
wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties!  Elke week staat een nieuw thema centraal 
en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.  
 
Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers! Ze produceren zelf aardschokken, 
bouwen een eigen thermometer, en krijgen een air-pump rocket mee naar huis! 
 
LET OP! De inschrijftermijn is t/m 16 oktober en vol=vol. 
Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier.  
 
P.S. DE LESSEN WORDEN GEGEVEN EN GEORGANISEERD DOOR MAD SCIENCE. HET IS EEN BUITENSCHOOLSE 
ACTIVITEIT DIE PLAATSVINDT OP 6  WOENSDAGMIDDAGEN VANAF 6 NOVEMBER TUSSEN 12.15 uur en 13.15 
UUR VOOR KINDEREN UIT GROEP 3 T/M 8. 
 

MR-verkiezingen 
Twee kandidaten hebben zich aangemeld om deel te nemen in de oudergeleding van de MR. Op dit 
moment is er maar één plek beschikbaar, daarom moeten er verkiezingen worden uitgeschreven. 
Sander van den Heuvel en Kristel van Dalen stellen zich beiden beschikbaar als nieuw lid in de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 
De zittingstermijn bedraagt 4 jaar, de MR zal, na stemming, de kandidaat met de meeste stemmen op 19 
november om 19.30 uur welkom heten in de MR-vergadering op school. 
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Vriendelijk verzoekt de MR u om de motivatie van beide kandidaten door te lezen, en het ingevulde 
stemformulier uiterlijk 16 oktober in te leveren in de stembus op school. Deze vindt u bij de hoofdingang. 
De motivatiebrieven én het stemformulier vindt u als bijlage bij de klapper. 
 

EXCURSIES 

De groepen 8 krijgen in de maand oktober een les “Veldwerk, Expeditie Berg- en Broekpark” op het 
lescentrum van De Wilgenhof. 
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/juf 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/juf 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/ juf 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 
4b juf Ellen    idem    van 13.30 tot 14.25 uur 
4c juf Daniëlle    idem    van 13.30 tot 14.25 uur  
 
 

 

 
DE HERFSTVAKANTIE START DONDERDAG 17 OKTOBER OM 15.00 UUR 

Op maandag 28 oktober wordt iedereen weer op school verwacht. 
 

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. 5) verschijnt op donderdag 17 oktober 2019 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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