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Ouderportal 
Veel ouders hebben de weg naar het Ouderportaal van ons administratiesysteem gevonden. 
Aangebrachte wijzigingen hebben veelal betrekking op de ‘noodnummers’.  
In een noodsituatie bellen wij uiteraard eerst u als ouder. Wij gebruiken dan het nummer dat vermeld staat bij de 
leerlinggegevens, deze nummers staan niet bij noodnummers vermeld. 
Als u slecht bereikbaar bent op dat ( 06 ) nummer, dan bellen we het opgegeven noodnummer van bijvoorbeeld, opa 
/ oma, tante, buurman, oppas etc. 

 
U bent allemaal ingelogd via de link in de mail van donderdag 31 oktober. Als u opnieuw naar het ouderportaal wilt, 
kunt u inloggen via: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal 

 

Sportclinics 
Ieder schooljaar krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 vier sportclinics aangeboden vanuit Schoolsport010. De 
sportclinics worden gegeven door verschillende sportaanbieders uit Rotterdam. Zij komen naar school toe om de 
leerlingen gedurende twee weken, twee lessen te geven. De kinderen komen op deze manier in aanraking met 
diverse sporten. 
Zo hebben de leerlingen in oktober kennisgemaakt met handbal en afgelopen weken was er een bootcamp clinic. 
In maart staat karate op de agenda en in juni padel (soort tennisspel). 
 

GMR leden gezocht 
De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) heeft een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Deze raad adviseert het bestuur over nieuw beleid. 
Vanwege een ontstane vacature is de GMR op zoek naar een enthousiaste ouder die zich wil inzetten voor dit 
belangrijke medezeggenschapsorgaan. Iedere ouder kan zich opgeven als kandidaat. 
In de bijlage leest u meer over de verkiezingen en treft u een formulier voor de kandidaatstelling. 
 

Eerste Heilige Communie – bericht vanuit de parochie 
Vanaf dat uw kind in groep 4 van de basisschool zit kan hij of zij deelnemen aan de voorbereiding van de 1e H. 
Communie. Een project waarin u, uw kind en de parochie vanaf begin november 2019 een traject starten om uw 
kind op zondag 14 juni 2020 bewust en goed voorbereid de eerste keer ter communie te laten gaan. 
Er wordt gewerkt met het project “Ik ben bij je”. 
De kinderen leren op weg naar de Eerste Communie veel over Jezus en zij leren het Onze Vader en Weesgegroet 
bidden. Daarnaast zal ook de viering in de kerk uitgelegd worden. Kinderen in groep krijgen een aparte brief 
hierover. 
 

EXCURSIES 

Alle groepen 7 en 8 gaan naar de Rotterdamse Schouwburg de voorstelling gaat over Mahatma Ghandi. 
Maandag 18 november van 10.30 tot 11.30 uur 
 
De groepen 5 gaan naar het lescentrum van De Wilgenhof voor een les over knaagdieren. 
Juf Melissa  maandag 18 november  van 13.30 – 14.45 uur 
Juf Ellen  donderdag 28 november  van 13.30 – 14.45 uur 
Meester Daniël  vrijdag 13 december  van 09.00 – 10.15 uur  

mailto:st.michael@rvko.nl
http://www.st-michael.nl/
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal


 

 
 

ZIEKMELDINGEN 

Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 
 maar per e-mail sturen aan: ziekmeldingen@st-michael.nl 

 
HET ZIEKMELDEN KAN NU OOK VIA DE SCHOOLAPP - formulieren 

VOLGENDE KLAPPER  

De volgende Klapper, (Klapper nr. 8) verschijnt op donderdag 28 november 2019 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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