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Schoolreis donderdag 22 september
Donderdag 22 september a.s. gaan we gezellig op schoolreis.
Alle kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht.
De kinderen moeten zelf een pauzehap, lunch en wat te drinken meenemen. Een lekker snoepje mag
natuurlijk ook niet ontbreken, maar wel met mate. Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld
meenemen om op de locatie iets te kopen. (Alleen de kinderen uit de groep 8 mogen € 5,00 meenemen)
We hopen op mooi weer en gaan er een superleuke dag van maken!
Alle bestemmingen op een rijtje:
De groepen 1 en 2 gaan naar Plaswijckpark
De groepen 3 gaan naar het Blijdorp
De groepen 4 gaan naar Drievliet
De groepen 5 en 6 gaan naar Duinrell
De groepen 7 gaan op de fiets naar Outdoor Valley
De groepen 8 gaan naar de Efteling ( LET OP: we verwachten de groepen 8 tussen 17.00 uur en 18.00 uur)
Wij verzoeken u om donderdag 22 september zowel ’s morgens bij het brengen van de kinderen als ’s
middags bij het halen van de kinderen niet aan de Mahlersingel te parkeren! Hier komen de bussen.
De dag na het schoolreisje (vrijdag 23 september) zijn de kinderen vrij.

Peuterspeelzaal Didjeridoe Mahlersingel 5 bericht van Gro-up
Peuteropvang Didjeridoe, een goede start! Peuteropvang Didjeridoe is
een veilige en gezellige omgeving waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar
volop kunnen spelen. Jonge kinderen leren door te spelen. Dit is goed
voor hun ontwikkeling en erg leuk! Spelenderwijs leren ze met elkaar
omgaan. Ook worden ze gestimuleerd in alle ontwikkelingsgebieden.
Dit maakt de stap naar groep 1 op de basisschool veel makkelijker.
Voor- en Vroegschoolse Educatie Peuteropvang Didjeridoe van
Kinderopvang Gro - Up werkt met Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) methode. Zo besteden we extra aandacht aan taal-, spraak- en
rekenontwikkeling. Ook kijken we naar de sociaal-emotionele,
motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. De activiteiten
worden spelenderwijs aangeboden. Gericht op de brede ontwikkeling
van uw kind. Door het werken met thema’s die herkenbaar zijn voor peuters breiden ze hun woordenschat
uit. Ze leren samen spelen, keuzes maken en op hun beurt wachten.
Kijk op www.gro-up.nl/kinderopvang of bel 010 251 80 76.

Lerarentekort
Wij zijn niet meer de enige sector waar een tekort aan personeel is. Hoewel wij goed in onze vacatures
hebben kunnen voorzien, is het steeds moeilijker om vervanging te vinden in geval van ziekte en verlof van
een leerkracht. Wij prijzen ons gelukkig met een aantal vaste invallers die bereid zijn losse dagen op De
Michaël te werken: juf Jos Karsmakers, juf Jos Laméris, Juf Sabine Brandenburg en juf Tilly Schrama helpen
ons regelmatig uit de brand.
Ook kunnen wij een beroep doen op onze parttime collega’s. Als zij geen andere verplichtingen hebben en
bijvoorbeeld oppas kunnen regelen zijn ook zij bereid om (extra) te werken. Kortom…tot op heden komen
wij er goed van af. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanging is. In dat geval verdelen wij de
kinderen over de andere groepen.
Gelukkig zien steeds meer mensen hoe fijn het is om in het onderwijs te werken! Zij maken een overstap
van het bedrijfsleven of een andere sector naar het onderwijs.
Heeft u er ook al eens aan gedacht en wilt u er meer over weten? Kijk dan op:
https://www.rvko.nl/Werken-bij/ZIJ-instromers
Eén zo’n zij-instromer is meester Maarten-Jan Hoekstra. Eerder was hij gebiedsmanager van wijkteams in
de gemeente Schiedam. Hij volgt nu de schoolleidersopleiding en werkt één semester als directeur in
opleiding bij ons op school.

OVERBLIJFASSISTENTIE
Voor het overblijven zijn wij een samenwerking aangegaan met Kcal (kilocal). Medewerkers begeleiden de
kinderen bij sport- en spelactiviteiten in de grote pauze.
Voor toezicht en assistentie bij het overblijven zijn wij op zoek naar ouders, opa’s, oma’s of andere
vrijwilligers die bereid zijn op één of meerdere dagen tussen 11.45 uur en 13.15 uur te helpen.
Overblijfvrijwilligers ontvangen een vergoeding van € 15.—per pauze.
Bent u zelf bereid om te helpen, of kent u mensen die hier geschikt voor zijn, neemt u dan a.u.b. contact
op met Nathalie Admiraal n.admiraal@rvko.nl .

De heg rondom school
Komende week neemt meester Richard de heg en tuin rondom de school onder handen.
Maar…het zijn nogal wat meters! Wie o wie kan volgende week komen helpen?
Vele handen maken licht werk!
Heeft u er zin in? Mail dan naar: n.admiraal@rvko.nl

RIJK AANBOD
Uitjes, gastlessen en excursies
Kunst en Cultuur Rotterdam
De groepen 5 en 6 gaan op 14 oktober van 13.00 - 14.15 uur naar het Theater Zuidplein en de voorstelling heet
Juffenballet.
De schooljuf. Een vertrouwd figuur die dagelijks voor de klas staat, dingen op het bord schrijft en geduldig schriften
controleert. Maar wat doet ze als je het klaslokaal verlaat? Is de juffrouw dan nog wel een juf? En waar gaat ze dan
naar toe? Wat is het geheime leven achter het schoolbord?
In Juffenballet blijkt de koffiekamer een portal naar een andere wereld. In de maneschijn ontmoet een stel juffen
elkaar op een open plek in het bos. Ze gebruiken het huiswerk om een fikkie te stoken, dansen wild en uit de maat
en brouwen mengsels en geniepige plannetjes. Plannetjes om de schooldirectrice, een oude hippie met
flowerpoweridealen, van de troon te stoten. Ze willen de school vernieuwen met strakke regels en prestatiedruk.
Een strijd tussen vrijheid en orde barst los. Maar dan komt er een nieuwe juf. Kan zij de boel redden?

De groepen 7 en 8 gaan op woensdag 19 oktober naar De Doelen en de voorstelling heet Music makes Friends
In deze voorstelling van de Havo/VWO Muziek & Dans van Codarts loopt alles door elkaar: pop, rock, klassiek, jazz,
dans - noem het maar op!
Deze leerlingen laten niet alleen zien wat ze kunnen en leren, maar vertellen ook hoe zij zijn gekomen waar ze zijn en
hoe ze hun toekomst voor zich zien. Zo hopen ze kinderen die binnenkort keuzes voor de rest van hun toekomst
moeten maken te inspireren om hun hart te volgen.
De voorstelling is interactief!

De Wilgenhof
Groepen 7: Leven van de natuur op de blijde wei
De natuur speelt ook in ons huidige dagelijks leven een grote rol. In onze consumptiemaatschappij is het
makkelijk de afhankelijkheid hiervan te vergeten. Kunnen wij nog wel (over)leven zonder winkels en de
gemakken van deze tijd? Tijdens deze les geven de kinderen zelf antwoord op deze vraag. Ze gaan terug
naar de basis en moeten zien te overleven in de natuur. Door samen te werken in een groep, zorgen ze
voor beschutting, voedsel, drinken en warmte. Aan het einde van de les zijn al deze basisbehoeftes en onze
afhankelijkheid van de natuur duidelijk voor elk kind.
Groep 7C Meester Laurent donderdag 1 september
van 09.00 tot 11.45 uur
Groep 7A Juf Zarife
donderdag 8 september
van 09.00 tot 11.45 uur
Groep 7B Meester Edgar
datum volgt
Groepen 5: Paddenstoelen
Paddenstoelen zijn schimmels en lang niet altijd goed zichtbaar. De kinderen ontdekken tijdens deze les
verschillende soorten en verwonderen zich over al die verschillende vormen en kleuren. Welke rol spelen
paddenstoelen in de kringlopen van de natuur? Hoe is een paddenstoel opgebouwd en hoe plant deze zich
voort? Wat eet een paddenstoel? En op welke manieren gebruiken wij mensen deze bijzondere
organismen? Natuurlijk gaan de kinderen ook buiten op ontdekkingstocht. De afsluiting van de les doen
we met een kleine proeverij: met paddenstoelensoep!
Groep 5C Juf Maylang/Grazia maandag 19 september
van 13.00 tot 14.45 uur
Groep 5A Juf Ellen V
maandag 3 oktober
van 10.30 tot 11.45 uur
Groep 5B Juf Anneloes
dinsdag 4 oktober
van 13.00 tot 14.45 uur
Cultuurcoaches Chabotmuseum
Ook dit schooljaar werken wij nauw samen met het Chabot Museum. De kinderen krijgen een verrassend aanbod
beeldende vormingslessen.
Samen met cultuurcoaches Hester en Marijke zal er weer worden verwonderd en ontdekt. Van wandeling door het
Land van Chabot* tot gastkunstenaars in de klas - wij zijn er klaar voor!
*Het Land van Chabot is de plek, op steenworp afstand van de school, waar schilder en beeldhouwer Henk Chabot
(1894-1949) ooit zo graag woonde en werkte.

De groepen 3 en 4 zijn dit jaar als eerste aan de beurt in de periode tot aan de herfstvakantie.

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. 3) verschijnt op donderdag 15 september en wordt op de website
gepubliceerd. www.st-michael.nl

