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Aankondiging ALV 

Vrijdag 5 oktober is de algemene ledenvergadering van de oudervereniging.  
De oudercommissie doet verslag van de door hun georganiseerde activiteiten in 2017-2018 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 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. 
 

Thema avond 

Weet u het nog?  
9 oktober bent u welkom op de ouderavond met Tischa Neve over leuker en makkelijker opvoeden. 
Om 19.00 uur staat de koffie klaar. De lezing begint om 19.30 uur. 
 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek start op woensdag 3 oktober en eindigt op vrijdag 12 
oktober.  
Het thema is ‘Vriendschap’.  
  
Dit jaar wordt de kinderboekenweek geopend met het ‘Michaël Boekenbal’. 
Daarop aansluitend zijn er die ochtend workshops over het thema 
‘Vriendschap’.  
Mocht u een workshop met het thema ‘Vriendschap’ willen geven, dan horen 
we het graag van u. 
Aanmelden kan via het volgende emailadres: alessandra.piras@rvko.nl 
 

Op 3 oktober vindt ook de kinderboekenmarkt plaats van 12.00 uur tot 13.00 uur, 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 gaan uit van een inspirerende week vol leesplezier! 
 

Personele aangelegenheden 

Juf Fietje is al geruime tijd met ziekteverlof. Zij is getroffen door een hardnekkig virus en het herstel 
verloopt moeizaam. 
Zij doet u én alle kinderen de hartelijke groeten en hoopt snel weer op school aan de slag te kunnen. 
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Ziekmeldingen met vermelding van de naam uw kind en van de leerkracht s.v.p. per mail naar:  

ziekmeldingen@st-michael.nl 

 
Met ingang van 1 oktober gaat juf Karin een nieuwe uitdaging in het onderwijs aan. Na 22 jaar op  
‘De Michaël’ gewerkt te hebben, neemt zij afscheid van ons. Wij wensen Karin een hele fijne tijd op haar 
nieuwe school en bedanken haar voor haar jarenlang inzet!  
Juf Grazia neemt op woensdag het stokje over in groep 5A van juf Ellen. In groep 4B komt juf Rianne op de 
maandag. 
 

Excursies 
De GROEPEN 6 gaan naar de Wilgenring voor een les “Paddenstoelen” 
6A en 6 B zijn al geweest. 
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 

 


