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SINTERKLAAS 
Het is maar zeer de vraag of Sinterklaas dit jaar zijn verjaardag op ‘De Michaël’ viert. 
Zoals u wellicht van de kinderen heeft gehoord, is de Sint niet tevreden over de 
muzikale kwaliteiten op school. Bijgaand filmpje laat zien dat wij er alles aan doen om 
de Sint en zijn Pieten toch op school te krijgen. 
Wij gaan ervan uit dat alles goed komt en zullen 5 december Sinterklaas en zijn gevolg 
ontvangen op de speelplaats aan de kant van de Pergolesilaan.  
 

 De kinderen verzamelen eerst om 8.20 uur in de klas. 
 
U bent welkom om één en ander (op afstand) mee te maken. Buiten de speelplaats, achter het hek bij het 
voetbalveldje is het nog goed zichtbaar. 
 

 De kinderen zijn gewoon om 15.00 uur vrij. 
 
Wilt u meekijken met het Sinterklaasjournaal van ‘De Michaël’? Klik dan HIER  
©Het spreekt voor zich dat dit filmpje slechts in huiselijke kring bekeken mag worden   
 
Vrijdag 6 december is er geen school. Het team heeft een studiedag. 
 

KERST 
Vrijdag 6 december ontvangt u de Kerstklapper met alle activiteiten rondom kerst. 
Nu belangrijkom te weten: 

 Woensdagavond 18 december is het kerstdiner in de groepen van 18.00 uur tot 19.30 uur.  
       Voor de ouders is er het sfeervolle “Wijntje op het pleintje” met ook koffie en warme chocomel. 
 Donderdag 19 december is de kerstviering voor de kinderen in de school. Zij zijn om 12.00 uur vrij. 

Dan begint de kerstvakantie die duurt tot en met zondag 5 januari 2020. 
 

THEMA’S ORIENATIE OP DE WERELD 
Hieronder leest u meer over de thema’s waaraan we in de groepen 4 t/m 8 na januari werken. 
Heeft u ideeën hierbij, of kunt u in de vorm van een gastles een bijdrage leveren, dan vragen wij u om 
contact op te nemen met vera.akkermans@rvko.nl   
 
januari t/m 14 februari Blink thema 3 

Gr 4: Dino In dit thema leren kinderen nadenken over de 
vragen die ze kunnen stellen naar aanleiding 
van de vondst van de T. rex en de verklaringen 
die er kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor zijn uiterlijk 
of hoe hij is gefossiliseerd. 

Gr 5: Wonderlijke uitvindingen De kinderen ontwerpen een eigen uitvinding die 
een probleem in huis of op school oplost. Ze 
vormen zich een breed beeld van uitvindingen; 
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ze leren dat een uitvinding een probleem oplost, 
dat er in de prehistorie al uitvindingen werden 
gedaan zoals de hunebedden en dat bij 
sommige uitvindingen de techniek van dieren 
wordt afgekeken. 

Gr 6: Dit wil ik zeggen Op welke manier communiceren mensen met 
elkaar? En hoe brengen ze hun boodschap 
over? De kinderen onderzoeken het in dit thema 
en ontdekken dat mensen in andere tijden en 
werelddelen op verschillende manieren kunnen 
communiceren. En dat ze nog wel wat van 
dieren kunnen leren. 

Gr 7: Stem op mijn partij De kinderen richten een politieke partij op. Met 
deze partij proberen de kinderen een 
wereldprobleem op te lossen. Ze kiezen een 
probleem, onderzoeken de oplossingen en 
presenteren hun partij, hun probleem en hun 
oplossing aan de klas. Dan volgen de 
verkiezingen. 

Gr 8: Slimme sporters (natuur, techniek) De kinderen herhalen en verdiepen hun kennis 
over het menselijk lichaam en (gezond) eten. 
Dat doen ze in dit thema door naar topsporters 
te kijken en allerlei onderzoeken te doen. 

 
2 maart t/m 17 april Schoolbrede project geschiedenis: Reizen door de tijd 

Groep Periode Tijd van 

Gr 1 /2 /3 Middeleeuwen (500 -1500) Monniken en ridders/ Steden 
en staten 

Gr 4 Oudheid (3000 v chr. – 500 n 
chr.) 

Grieken en romeinen 

Gr 5 Renaissance/Reformatie/ 
Ontdekkingsreizen (1450 – 
1600) 

Ontdekkers en hervormers 

Gr 6 Industrialisatie (1800 – 1900) Burgers en Stoommachines 

Gr 7 Goude Eeuw / Verlichting 
(1600 – 1800) 

Regenten en vorsten 
En 
Pruiken en revoluties 

Gr 8 Prehistorie (tot 3000 v chr.) Jagers en boeren 

Leerkrachten commissie Wereldoorlogen / Nu (1900 tot 
heden) 

Wereldoorlogen 
En  
Televisie en computer 

 
11 mei t/m 10 juni Blink 4 

Gr 4: Ruimtereizigers Vanuit de ruimte ziet de wereld er spectaculair 
uit! Wat is er nog meer te zien in de ruimte? En 
wie waren de eerste ruimtereizigers? 

Gr 5: Aardse extremen De kinderen organiseren de Aardse extremen 
markt, waarin verschillende aardse extremen op 
een spectaculaire manier worden 
gepresenteerd. Ze vormen zich een breed beeld 
van weer, klimaat en natuurlandschappen, zoals 
wolken en neerslag, vulkanen, aardbevingen, 
tsunami's en orkanen. 

Gr 6: Stadsmakers De kinderen ontwerpen en maken hun eigen 
stad van de toekomst. Ze vormen zich een beeld 
van de stad met alles wat daarbij hoort, zoals 
het ontstaan van steden, de verschillen tussen 
een stad en een dorp, voorzieningen in een 
stad, de metropool, vervoer in een stad en 
verkeer van de toekomst 

Gr 7: Reis de wereld rond De kinderen kijken op verschillende manieren 
naar de wereld. Ze kiezen op welke manier zij 
de wereld gaan ontdekken en presenteren hun 
‘wereldreis’ in een wereldatelier waar van alles 
te beleven is. 



 

Gr 8: Oorlog en vrede  De kinderen onderzoeken in dit thema 
verschillende oorlogen en de oorzaken ervan. 
Hoe is het leven tijdens een oorlog? En hoe gaat 
het daarna? En kun je oorlogen voorkomen? Zo 
ja, hoe denken mensen daarover? 

 
 

ENQUETE GESPREKKEN EN RAPPORTEN 
Veel ouders hebben de enquête ingevuld (zie mail dd 22-11-2019). Dank daarvoor.  
Het geeft ons een goed beeld. Ook in het team evalueren wij de nieuwe ervaringen. De uitkomsten en 
conclusies zullen wij aan u terugkoppelen. 
 

EXCURSIES 

De groepen 5 gaan naar het lescentrum van De Wilgenhof voor een les over knaagdieren. 
Juf Ellen  donderdag 28 november  van 13.30 – 14.45 uur 
Meester Daniël  vrijdag 13 december  van 09.00 – 10.15 uur  
 
De groepen 4 gaan naar het les centrum De Wilgenhof voor een les over huisdieren. 
Juf Daniëlle  vrijdag 17 januari   van 13.00 – 14.45 uur  
Juf Danitsja  donderdag 23 januari   van 09.00 – 10.15 uur  
Juf Ellen   donderdag 23 januari   van 10.30 – 11.45 uur   
 

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 is de KERSTKLAPPER en verschijnt vrijdag 6 december. 
Alle Klappers zijn ook terug te vinden op de website van de school 

https://www.st-michael.nl/informatie/klappers  
en op onze schoolapp bij “nieuws”. 
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