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Dag van de leraar 
Dank aan de oudercommissie én de hulpouders die de ‘Dag van de leraar’ ook bij ons op school tot een 
mooie dag gemaakt hebben.  
De oudercommissie had een bord met complimenten gemaakt en voor taart gezorgd. Tussen de middag 
waren in iedere groep ouders die met de kinderen aten en de pauze van de leerkrachten met een half uur 
verlengde. Het team kon zo ontspannen een uurtje genieten van de pauze én een goed verzorgde lunch. 
Fijn dat de waardering voor het mooie vak van leraar zo getoond is! 
 
Heeft u belangstelling voor dit mooi vak?  

Voor zij- en hij-instromers heeft de RVKO speciale trajecten ontwikkeld:  
zie www.hij-instromers.nl en www.zij-instroom.nl. 
 
 

Terugblik 
De eerste periode van het schooljaar zit erop en wat is er veel gebeurd! 
Niet alleen op het gebied van taal en rekenen hebben de kinderen veel geleerd, maar zij hebben ook veel 
wijzer geworden van het rijke aanbod aan extra activiteiten binnen de onderwijsdoelen van een project. 
Spelend, bewegend, ontdekkend en onderzoekend leren zijn hierbij belangrijk. 
 
Een willekeurige greep uit het rijke aanbod in de afgelopen periode: 

 Gastlessen in de groepen 1-2 over het lichaam. Boeiend spel in de ruimtestations en raketten! 
Kinderen kwamen niet alleen tot uitbreiding van de kennis van de wereld, maar spelenderwijs 
werkten zij aan de taal-, woordenschat- en rekenontwikkeling. 

 Buitenlessen op het schoolplein voor de groepen 3 en 4. Zowel spellingslessen als rekenlessen 
waren niet alleen in de klas, maar ook buiten op het plein. Rennend en spelend werden woordjes 
geoefend en ook het klokkijken. 

 Kooklessen voor de groepen 5. Zij gingen zelf aan de slag met diverse recepten. Kennis over 
ingrediënten, gezonde voeding, maar ook het lezen van recepten en berekenen van de juiste 
hoeveelheden kwam aan de orde. 

 Groepen 6 hebben in het kader van hun Blinkproject het Natuurhistorisch museum bezocht. In het 
museum gingen zij aan de slag met leskisten in het kader van hun thema: bijzondere bewoners 
(over hoe dieren, planten en mensen zich aanpassen aan hun omgeving) 

 Kinderen van groep 7 hebben hun eerste werkende robotje gebouwd en in de schooltuintjes gaan 
zij door met wat ze vorig schooljaar geplant hebben 

 8e Groepers konden in de raadzaal van het stadhuis vragen stellen aan de raadsleden naar 
aanleiding van Prinsjesdag. Zo werd praktisch invulling gegeven aan lessen burgerschap en 
staatsinrichting. 

 
Kortom, binnen en buiten de school is weer volop geleerd! 
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Jaarverslag OC en schoolontwikkeling 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging is het jaarverslag van de OC toegelicht en 
heeft Peter Zuijdam gesproken over de focuspunten van dit schooljaar en over het “rijke aanbod” op 
school. 
Het jaarverslag van de oudercommissie leest u HIER .  
 
De foucuspunten van het huidige schooljaar zijn: 

 Behoud van resultaat. Wij zijn trots op onze taal- , reken- en leesresultaten en doen er alles aan om 
deze zo te houden. 

 Borging van geslaagde vernieuwingen zoals de Vreedzame School, de coöperatieve werkvormen en 
de projecten. 

 Het rijke aanbod. In de overtuiging dat kinderen niet alleen uit boekjes leren, maar ook buiten de 
school én door te spelen, te ontdekken én zelf te onderzoeken, zorgen we in de groep 1 t/m 8 voor 
een rijk aanbod. 

 De rol van de leerkracht. De leerkracht brengt kennis over en dat blijft zo. Daarnaast is er steeds 
meer aandacht voor de coachende rol van leerkracht. Vooral bij het onderzoekend leren speelt dat 
een belangrijke rol. Ook het creëren van een rijke leeromgeving is een belangrijke taak. 

 De rol van de leerling. Wij hechten waarde aan de mening van de kinderen en hun ideeën. Dat uit 
zich onder andere in de leerlingenraad. We vinden het ook belangrijk dat kinderen inzicht hebben 
in wat zij aan het leren zijn en wat zij bereiken. Met de kinderen kijken we terug op hun resultaat 
én op hun eigen leerproces. Dat alles om de betrokkenheid van kinderen nog verder te vergroten. 

 

Oproepje kascommissie (oudercommissie) 
Aan ieder einde van het schooljaar, controleert de kascommissie de financiën van de oudercommissie. 
Bent u bereid deel te nemen aan de kascommissie dan kunt u zich aanmelden bij: 
daphneterhorst@hotmail.com 
 

MR nieuw lid  
Kristel van Dalen is verkozen tot nieuw MR-lid. 
Mocht er vroegtijdig een vacature ontstaan dan staat Sander van den Heuvel klaar om deze in te vullen. 
 

Voortgangsgesprekken 
Wij zijn dit jaar gestart met de ouder-vertel-gesprekken. De informatie die u als ouder van uw kind gegeven heeft,  

heeft bijgedragen aan een goede start van het schooljaar.  

 

Dinsdag 12 november en donderdag 21 november zijn de voortgangsgesprekken. U ontvangt 

later de link waarmee u zich kunt inschrijven 

In tegenstelling tot voorgaande jaren, krijgen de kinderen géén rapport.  

De rapportcijfers werden samengesteld uit een aantal methode gebonden toetsen. Omdat er in deze periode nog 

weinig toetsen zijn afgenomen geeft een gemiddeld cijfer nog geen goed beeld. 

De gesprekken gaan over de totale ontwikkeling van uw kind. Hoe gaat het in de klas, hoe gaat uw zoon/dochter om 

met de leerstof, hoe is de persoonsontwikkeling, de creatieve ontwikkeling en hoe is de motivatie?  Hoe gaat uw 

kind met andere kinderen in de klas om en met de leerkracht? Toont uw kind initiatieven, hoe werkt het samen met 

andere kinderen? Hoe ervaart uw zoon /dochter school? 

Uiteraard komt ook aan de orde hoe de leerstof wordt opgepakt. 

file://///sources.localzone/STAF$/2018-2019/jaarverslag%20Oudercommissie%202018-2019.pdf


 

En dan de cijfers. Als uw kind in groep 3 t/m 8 zit, ontvangt u in de week na de herfstvakantie inloggegevens 

waarmee u alle behaalde cijfers van uw kind kunt inzien. Deze cijfers geven de leerkracht inzicht in de onderdelen 

die in de groep of per leerling beheerst worden, of onderdelen die nog aandacht vragen.  

In februari krijgen de kinderen een rapport. Dan geven de gemiddelde cijfers samen met de uitkomsten van de 

citotoetsen goed weer wat een kind beheerst op de afzonderlijke vakgebieden en wat nog aandacht vraagt. Daarbij 

kijken wij samen met u naar de eigen ontwikkelingslijn van uw kind. 

Ook krijgt u inzicht of uw kind de nieuwe aangeboden stof makkelijk, gemiddeld of moeilijk oppakt. 

De Michaëlapp 
Na de herfstvakantie gaat ook de “Michaëlapp’’  live. U ontvangt er na de vakantie inloggegevens van. In de app is 

ook gemakkelijk de vakantieregeling te vinden. Deze staat ook op de website 

Tot aan het einde van het kalenderjaar:  
 

 Vrijdag 6 december – de dag na sinterklaas-  vrije dag i.v.m. studiedag van het team 
 De kerstvakantie begint donderdag 19 december om 12.00 uur en duurt t/m zondag 5 januari.  

 

EXCURSIES 

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   maandag 28 oktober  van 10.15 tot 11.10 uur 
3c juf Marcella   maandag 28 oktober  van 11.45 tot 12.40 uur 
4a juf Danitsja    maandag 28 oktober  van 11.15 tot 12.40 uur 
4b juf Ellen    maandag 28 oktober  van 13.30 tot 14.25 uur 
4c juf Daniëlle    maandag 28 oktober  van 13.30 tot 14.25 uur  
 
 

 

 
We wensen iedereen een fijne vakantie toe! 
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. 6) verschijnt op donderdag 31 oktober 2019 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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