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Koningsspelen
Morgen zijn de koningsspelen. Het wordt een feestelijke dag.
Er worden verschillende grote spelen voor de hele klas georganiseerd er is een creatieve opdracht
én er hoort een danswedstrijd bij het koningsspelenlied 2021: Zij aan Zij.
Wilt u meezingen en/of dansen? Klik dan hier
Alle kinderen die het leuk vinden mogen in het ORANJE naar school komen.

Dodenherdenking Terbregge
De dodenherdenking bij het monument bij de Irenebrug gaat i.v.m. de coronamaatregelen niet door. Dit monument
is opgericht ter nagedachtenis van drie verzetsmensen uit Terbregge. Eén van hen werd doodgeschoten door de
Duitsers, een ander overleed in Concentratiekamp Sachsenhausen. De derde overleefde de Tweede Wereldoorlog.
Volgend jaar zullen wij met leerlingen uit groep 7 opnieuw deelnemen aan deze herdenking.
Overdag kan men er wel individueel bloemen leggen.

Avond4daagse
Met de Home Edition wordt de gelegenheid geboden een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote
groepen tegelijk, zoals we gewend zijn. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier
dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen
maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of
doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad!
Hoe werkt het?
Allereerst melden de wandelaars zichzelf en eventuele andere deelnemers aan via het inschrijfformulier. Daarbij kan
per deelnemer de afstand (2,5 – 5 – 10 km) gekozen worden en voor de hoeveelste keer de deelnemer loopt.
Vervolgens wordt er via een mail uitleg gegeven hoe je toegang krijgt tot de app eRoutes. Via deze app kunnen er
verschillende routes aangemaakt worden vanaf een vast vertrekpunt, bijvoorbeeld je thuisadres. Dat is ook meteen
het eindpunt. Natuurlijk ontvangen de deelnemers na afloop de officiële Avond4daagse medaille! Deze kan na 1
Ben jij ook van de partij tijdens Avond4daagse - Home Edition? Meld je dan aan! Eerst meer weten?
Bezoek www.avond4daagse.nl of kijk bij de Veelgestelde vragen. week na de laatste wandeling opgehaald worden
op de Breedveldsingel 40 in Rotterdam op maandag en donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur

Ondiepe neustest voor kinderen
Steeds meer kinderen worden getest op corona. Daarom heeft de GGD meerdere teststraten waar extra tijd is
voor kinderen. Daarnaast krijgen kinderen sinds 4 april een ondiepe neustest.
Sinds 4 april test de GGD kinderen tot en met twaalf jaar met een ondiepere test in de neus. De afname van
materiaal uit de keel blijft hetzelfde. Het wattenstaafje gaat veel minder diep in de neus (1-2 centimeter afhankelijk
van de leeftijd). De afname midden in de neus is minder betrouwbaar dan de huidige, diepere afname. Daarom
wordt de afname van het minder diepe neusslijm samen met de huidige keeltest afgenomen. De sabbelwat wordt
niet meer gebruikt.

Kindvriendelijke locaties
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft op de locaties Rotterdam Airport, Koperstraat, Kralingse Zoom extra tijd
beschikbaar om kinderen te testen.
Meer informatie over het testen van kinderen leest u op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
➢ Vooralsnog wordt in het onderwijs voor het uitsluiten van corona alleen de GGD (snel)test geaccepteerd.
➢ Soms ontstaat ten onrechte het idee dat de kinderen die eerder positief getest zijn op het virus gevrijwaard
zijn van de coronamaatregelen. Helaas, na 8 weken gelden ook voor deze kinderen de voor iedereen
geldende afspraken.
Zowel voor u als voor ons is de beslisboom een uitstekend hulpmiddel om antwoord te geven op de vraag:
Mag een kind wel of niet naar school?
De beslisboom is ook terug te vinden in de schoolapp onder nieuws en op de website van school: www.st-michael.nl
Voor het maken van een testafspraak hebben steeds meer ouders een DigiD aangevraagd voor hun
kind.
Voor de testen op de testlocatie GGD Rotterdam Airport kan ook gebruik gemaakt worden van:
010-4438031

Uitstapjes
Schooltuintjes
De groepen 6 zijn begonnen met de schooltuintjes.
De kinderen leren alles over zaaien en planten, de tuin onderhouden en het belang van bodemdieren. Ze leren hoe
je groenten moet oogsten en hoe je van die oogst een lekkere, gezonde, maaltijd kunt bereiden. Maar op de
schooltuin leren ze nog veel meer, zoals samenwerken met je klasgenoten en héél véél geduld hebben.
Lessen kinderboerderij
De groep 6 van juf Dorine gaat op maandag 17 mei van 13.00 tot 14.15 uur naar de Wilgenhof voor een les over
amfibieën en reptielen.

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

VOLGENDE KLAPPER
De volgende Klapper verschijnt donderdag 20 mei en verschijnt ook op www.st-michael.nl

De meivakantie begint vrijdag 30 april om 15.00 uur en duurt tot en met zondag 16 mei

