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WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Maandag is het zover! Wij kijken ernaar uit om alle kinderen weer uitgerust en vol energie terug op school
te zien.
Wij zijn er klaar voor!
Een bijzonder welkom aan alle kinderen die voor het eerst naar ‘De Michaël’ komen én onze nieuwe
collega’s! Juf Zarife start in groep 6. Zij heeft jarenlang ervaring op een andere school van de RVKO en is
met veel plezier bij ons op De Michaël van start gegaan. Meester Nikki liep vorig jaar stage bij ons en
versterkt het team als leraarondersteuner.
Corona speelt nog steeds een rol in de samenleving en wij gaan er vanuit dat u integer omgaat met de
landelijk geldende richtlijnen en adviezen.
Informatie vanuit het RIVM

‘Oudervertelgesprekken’ voor de groepen 1 t/m 8
Op donderdag 10 september en dinsdag 15 september zijn er “oudervertelgesprekken”.
In het oudervertelgesprek staat de sociaal/ emotionele ontwikkeling van het kind centraal. Dit gesprek heeft als doel
dat de leerkracht het kind via de ouders leert kennen. De ouders worden als ervaringsdeskundigen meegenomen in
het gesprek over de leerling.
Maandag ontvangt u de link waarmee u kunt intekenen voor het ‘oudervertelgesprek’ en een formulier dat u kunt
invullen. Het formulier is de leidraad voor het gesprek.
De ouders van groep 1-2 kunnen ook intekenen voor een gesprek. Dit is echter vrijblijvend. De meeste ouders
kennen de leerkracht al. Slechts als u informatie heeft die u wilt delen met de leerkracht, of nader wilt kennismaken
kunt u intekenen voor het gesprek.

SCHOOLMELK
Alle ouders die voorheen gebruik hebben gemaakt van schoolmelk hebben van de Melkunie bericht gekregen dat er
met ingang van het nieuwe schooljaar geen schoolmelk meer is. Alle kinderen moeten zelf voor de pauzes iets te
drinken meenemen.

Nieuwe taalmethode
In de groepen 4 t/m 8 starten we met een nieuwe taalmethode. Na de scholingsbijeenkomst van afgelopen
donderdag hebben we er nog meer zin in. De nieuwe methode heet Staal.
De methode werkt rondom thema’s. In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste
twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht
met taal aan de slag. Een goede voorbereiding voor later.
Levensechte bronnen
Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken
naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt
taalonderwijs functioneel en realistisch.

Beproefde spellingmethodiek
Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Je bereikt optimale spellingresultaten door een
vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en
grammatica combineert.

Start van de gym- en zwemlessenlessen
Vanwege het effectief gebruikmaken van de beschikbare gymtijden gaan de kinderen die met de gymles beginnen,
die dag meteen naar de gymzaal. Ook daar gaat de deur om 8.20 uur open.
Het zwemrooster gaat in vanaf dinsdag 2 september
Gymnastiekrooster
Zwemrooster
maandag
08.30-09.20
groep 3 juf Marcella
09.30-10.30
oneven weken groep 4 juf Danitsja
09.20-10.10
groep 3 juf Marjolein
groep 5 juf Ellen / juf Fietje
10.10-11.00
groep 3 juf Marin/Carlinde
09.30-10.30
even weken groep 4 juf Danielle
11.00-12.00
groep 8 meester Martijn
groep 5 juf Anneloes
13.00-14.00
groep 8 juf Marijke/Tessa
14.00-15.00
groep 8 meester Dennis
dinsdag

08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-12.00
13.00-13.40
13.40-14.20
14.20-15.00

groep 5 juf Ellen
groep 6 juf Jacqueline
groep 6 juf Dorine
groep 6 juf Zarife
groep 7 juf Elyse
groep 7 meester Laurent
groep 7 meester Edgar

woensdag

08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-12.00

groep 5 juf Maylang
groep 3 juf Marin/Carlinde
groep 3 juf Marcella
groep 3 juf Marjolein

donderdag

08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-12.00
13.00-13.40
13.40-14.20
14.20-15.00

groep 5 juf Anneloes
groep 4 juf Danielle
groep 4 juf Ellen
groep 4 juf Danitsja
groep 8 meester Dennis
groep 8 meester Martijn
groep 8 juf Marijke/Tessa

vrijdag

08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00

groep 6 juf Dorine
groep 6 juf Zarife
groep 6 juf Jacqueline
groep 7 meester Edgar
groep 7 juf Elyse
groep 7 meester Laurent

10.30-11.30

oneven weken groep 4 juf Ellen
groep 5 juf Maylang /juf Yvonne

Het halen en brengen van de kinderen
De protocollen voor de scholen voor primair onderwijs zijn nagenoeg ongewijzigd. Daarom is ook het brengen en
ophalen van de kinderen ongewijzigd.
Wij wijzen erop dat de 1,5 m afstand tussen volwassenen onderling ook bij het brengen en halen van de kinderen
gehanteerd moet worden. Wij rekenen er op dat met een dosis gezond verstand en een gedeeld
verantwoordelijkheidsgevoel de 1,5 m afstand waargemaakt wordt!

Het is fijn als u deze Klapper deelt met opa’s, oma’s en andere oppassers.

BRENGEN
De kinderen van de groepen 1-2 gaan via hun eigen buitendeur van de klas naar binnen.
Ouders en kinderen volgen de looproute op het plein en nemen daarbij zelf de 1,5 m in acht. Zij geven hun
kind bij de deur af en lopen vervolgens is in dezelfde richting het plein af.
De groepen van juf Miriam, Juf Linda/juf Manon en juf Sophie/juf Carolien komen door het hek aan de kant
van de Pergolesilaan het plein op, geven hun kind af bij de klas en lopen het plein af via de zijhekken aan
de kant van de gymzaal.
De groepen van Juf José, juf Amy, juf Laura/juf Claudia en juf Nienke lopen via het hek aan de kant van de
hoofdingang langs de klassen, geven hun kind af aan de leerkracht en lopen door naar het hek aan de kant
van de Mahlersingel om het plein te verlaten.
De kinderen van groep 3. Alles is toch een beetje nieuw en anders in groep 3. Daarom kunnen de ouders
de kinderen via het hek aan de kant van de Pergolesilaan nog naar de klas brengen. Net zoals vorig jaar
naar groep 1-2, bij de buitenklassendeur gedag zeggen en in dezelfde richting doorlopen. Wilt u de 1,5 m in
acht nemen?
De kinderen de groepen 4 gaan zelfstandig via hun eigen buitenklassendeur naar binnen.
De ouders mogen niet op het schoolplein en houden zich buiten het schoolplein aan de 1,5 m afstand.
Kinderen nemen de kortste weg.
De kinderen van 5-8 die met de fiets komen, gaan via de ingang van de onderbouw (aan de kant van de
fietsenstalling) naar binnen.
De ouders mogen niet op het schoolplein en houden zich buiten het schoolplein aan de 1,5 m afstand.
Kinderen van de groepen 7 van meester Laurent en juf Elyse en de groep 6 van juf Dorine nemen de smalle
trap naar boven. De kinderen van groep 7 van meester Edgar lopen door de hal naar hun lokaal op de
begane grond.
De kinderen van de groepen 5, 6 en 8 nemen de grote trap in de hal.
De kinderen van groep 5-8 die niet met de fiets komen, gaan via de hoofdingang naar binnen en
gebruiken de grote trap om naar hun klas te gaan. Ouders mogen niet op het schoolplein en houden zich
aan de 1,5 m afstand van elkaar.
AFHALEN
De ouders van groep 1-2 van juf Nienke, Laura/Claudia, Amy wachten buiten het hek aan de
Mahlersingel. Als de leerkracht u ziet, stuurt zij uw kind naar u toe.
De ouders van groep 1-2 van juf Miriam, Linda/Manon, juf Sophie/Carolien wachten op de speelplaats.
Als de leerkracht u ziet, stuurt zij uw kind naar u toe.
De ouders van groep 1-2 van José wachten buiten het hek aan de Mahlersingel. Als de leerkracht u ziet,
stuurt zij uw kind naar u toe.
Ouders van groep 3-4 wachten buiten het hek aan de Mozartlaan of Pergolesilaan. U spreekt met uw kind
af waar u uw zoon / dochter ophaalt. De kinderen komen zelfstandig door hun eigen klassendeur naar
buiten.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar huis of u spreekt af waar u op uw kind wacht.
De kinderen die gebruik maken van de BSO worden in de school opgehaald.
Wilt u deze procedure met uw kind bespreken, zodat ook zij weten hoe het maandag gaat verlopen?

Overblijven
Omdat de kinderen gescheiden en wisselende pauzetijden hebben, wordt ervan uitgegaan dat alle
kinderen overblijven. De kinderen eten een half uur met hun eigen meester of juf en spelen tussen de
middag een half uur buiten. Zij nemen zelf eten en drinken mee.
De kosten voor het hele jaar overblijven € 110,-- . U ontvangt volgende week de factuur.

VERKEER ook belangrijk voor opa’s, oma’s, oppassers etc.
Ook de verkeersstromen in de wijk komen volgende week weer op gang. Voor velen is de school op
loopafstand, voor anderen op fietsafstand en weer anderen komen met de auto.
1) De voetgangers. Hoera jullie lopen gezellig naar school. Kijk goed uit!
2) De fietsers. Hoera, goed voor het milieu en je lichaamsbeweging. Plaats de fiets in de fietsenstalling
bij de gymzaal. Je kan het beste via de Pergolesilaan erin rijden. Plaats je fiets zoveel mogelijk in een
rek. Dan is de kans op vallen en beschadiging het minst.
3) De automobilisten. Hoera! Zij houden rekening met het overige verkeer, rijden stapvoets en
bedenken dat kinderen onverwacht de weg op kunnen schieten. Zij staan goed en nooit dubbel
geparkeerd, op afstand van de oversteekplaatsen.
Automobilisten mogen vanaf de kant van de Mozartlaan NIET de Mahlersingel en NIET de
Pergolesilaan in rijden. Dit voorkomt vastlopen van verkeer én voorkomt onveilige situaties voor de
fietsende kinderen.
DANK VOOR IEDERS BEGRIP EN MEDEWERKING

Oudercommissie
In de bijlage vindt u een herhaald verzoek van de oudercommissie. In verband met het vertrek van een
aantal leden, zijn zij op zoek naar versterking.

School app
In de schoolapp zijn de volgende ‘knoppen’ in gebruik: welkom, nieuws, team, formulieren, jaarkalender,
vakantierooster, contact en informatie.
U kunt de items uit ‘vakantierooster ‘ en jaarplanning aanklikken waarna ze in uw persoonlijke agenda worden
opgenomen.
De ‘knoppen’ groepen, foto’s, schoolgesprek en persoonlijke inbox zijn nog niet in gebruik.
In bijgaande flyer leest u hoe u de app kunt downloaden.

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