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Oudervertelgesprekken
Wij hechten grote waarde aan goede contacten en samenwerking met ouders. Om die reden laten wij de
‘oudervertelgesprekken’ doorgaan. Hoewel dit binnen het vastgestelde protocol voor het basisonderwijs mogelijk is,
gebeurt dit nog lang niet op alle scholen. Wij achten het niet alleen zinvol, maar ook verantwoord om de gesprekken
in school te houden.
VOORWAARDE is dat ieder zich aan een aantal afspraken houdt!
 Één ouder per leerling (om het aantal personen in het gebouw én het aantal leerkracht-ouder contacten
(ook al is dat op 1,5 m) te beperken.
 Lokalen beneden via de buitendeur van het klaslokaal betreden, lokalen boven via de hoofdingang.
 Vooraf beantwoorden van de triage vragen (zie bijlage), annuleer uw afspraak als u verkoudheidklachten
heeft .
 1,5 m afstand in de klas en ook in het schoolgebouw

De groepen 3 t/m 8 ontvangen vandaag ook het leerjaar informatieblad.

Nieuwbouw lokalen
Afgelopen maandag is begonnen met het gereedmaken van de bouwplaats voor de 2 nieuwe lokalen die gebouwd
worden boven de ingang aan de kant van de BSO.
Bij de aanbesteding en de voorbereidingen is veel aandacht voor de veiligheid geweest en zijn afspraken gemaakt
om ervoor te zorgen dat de overlast beperkt blijft.
De verwachting is dat de lokalen rond de kerst gerealiseerd zijn.

Peuterspeelzaal
Peuteropvang, 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 BijDeHand werkt met Vooren 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.
Meer weten?
Kijk op www.kov-bijdehand.nl voor meer informatie. Of bel 010 251 80 76. Wij helpen u graag!
Peuteropvang Didjeridoe
Mahlersingel 5, 3055SJ Rotterdam

School op SEEF
Maandag 14 t/m vrijdag 18 september doet onze school mee met de actie “SCHOOL OP SEEF”
Het doel van deze is actie is dat kinderen zoveel zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen en het
vergroten van de verkeersveiligheid rondom de school.
Vrijdag ontvangt u van uw kind een enveloppe met een brief en een individuele
wedstrijdkaart.
Ook in de klas wordt er extra tijd besteed aan hoe we naar school gaan en wordt er
meegedaan met de schoolwedstrijd.
Verkeersafspraken op “De Michael”.
Met elkaar kunnen wij er voor zorgen dat alle kinderen veilig en vlot naar school toe
kunnen komen en naar huis kunnen gaan.
Daarom uw aandacht voor het volgende:
 Het is fijn als veel kinderen, lopend, of op de fiets komen.
 Wanneer u uw kind aan de Mahlersingel wilt afzetten, kom dan via de Hogelanddreef.
 We rijden de Mahlersingel niet in vanaf de Mozartlaan.
 We rijden de Pergolesilaan niet in, zodat de fietsers onbelemmerd naar de fietsenstalling kunnen en geen
last hebben van geblokkeerde of kerende auto’s.
 Kinderen maken onverwachte bewegingen en schieten soms de straat op, zonder rustig alles te overzien.
 Parkeren op een hoek, ontneemt de kinderen uitzicht op de weg.
 Als we de rijrichting volgens het kaartje volgen, stroomt het verkeer rustig door
 Rijd stapvoets rondom de school
 Gedraag u netjes en beschaafd tegenover anderen, iedereen wil vlot naar huis, of werk.
 Ook in de rest van de wijk zijn veel fietsende kinderen, houdt daar rekening mee
Als we ons hieraan houden, voorkomen we ergernis en ongelukken.
Alleen zo bereiken we een veilige verkeerssituatie voor alle kinderen.
Het is fijn alle ook opa’s, oma’s, de oppas, enz. op hoogte zijn van deze afspraken.

Schoolreis vrijdag 25 september
Het is weer bijna zover. Vrijdag 25 september a.s. gaan we gezellig op schoolreis.
Alle kinderen worden op de gewone tijd op school / in de klas verwacht. De deuren gaan 8.20 uur open.
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.
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 Blijdorp
Zij vertrekken om 09.30 uur met de bus vanaf school en gaan
om 15.00 uur vanuit de klas weer naar huis.
De groepen 3 en 4 gaan naar de Avifauna
De groepen 3 en 4 vertrekken om 08.30 uur vanuit school naar
de parkeerplaats aan de Hogelanddreef, hier kunt u uw kind om
15.00 uur ook weer ophalen.
De groepen 5 en 6 gaan naar Duinrell
Zij vertrekken om 09.00 uur vanuit school naar de parkeerplaats aan de Hogelanddreef, hier kunt u uw kind om
15.00 uur ook weer ophalen.
De groepen 7 gaan op de fiets naar Outdoor Valley
Zij vertrekken om 09.15 uur vanaf school en zijn om 15.00 uur weer terug op school.
De groepen 8 gaan naar de Efteling
Zij vertrekken om 08.30 uur vanuit school naar de parkeerplaats aan de Hogelanddreef. LET OP, we verwachten de
groepen 8 om 17.00 uur terug bij school.
Wie komt er helpen in de schoolbibliotheek?
Al velen jaren wordt de schoolbibliotheek gerund door (groot)ouders. Dankzij deze ouders is de bibliotheek goed op
orde en beleven de kinderen veel leesplezier. Wij zoeken zo snel mogelijk enthousiaste vaders, moeders, opa’s en
oma’s om het biebteam te versterken. Je wordt gevraag één keer
per maand een biebdienst te kunnen doen op maandagmiddag
(13u-15u) of vrijdagochtend (8.30u-10.45u). Er wordt ruim van
tevoren een schema gemaakt, waarin je jezelf kan indelen op een
ochtend of middag dat je kunt. Je helpt met het innemen van de
boeken en soms geef je de kinderen advies bij het kiezen van een
boek.
Dit jaar stoppen er ouders òf omdat ze kinderen hebben die
school verlaten òf omdat ze hun hulp op een andere manier
binnen school aanbieden, dat betekent dat we op zoek zijn naar
ongeveer 8 nieuwe bibliotheek ouders!
Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Bauke
Romijnsen (baukehorsten@me.com / 06-57743565)

Uitstapjes
De uitjes van Cultuur Traject Rotterdam (KCR) en van kinderboerderij de Wilgenhof gaan weer beginnen.
I.v.m. corona zijn er afspraken over het vervoer. Als de kinderen met een bus gaan, wordt de ouders verzocht om
met de auto te gaan.
De groepen 7 gaan naar kinderenboerderij de Wilgenring voor een les over “Leven van de Natuur”.
7B meester Edgar
vrijdag 18 september
09.00 tot 11.45 uur
7A juf Elyse
maandag 21 september
09.00 tot 11.45 uur
7C meester Laurent
dinsdag 22 september
09.00 tot 11.45 uur

De groepen 7 en 8 gaan naar het Maritiem museum voor een les over Botenbouwers.
7A juf Elyse
woensdag 28 oktober
09.30 tot 12.00 uur
7B meester Edgar
vrijdag 30 oktober
09.30 tot 12.00 uur
7C meester Laurent
vrijdag 30 oktober
12.00 tot 14.30 uur
8A meester Martijn
woensdag 4 november
09.30 tot 12.00 uur
8B meester Dennis
vrijdag 6 november
09.30 tot 12.00 uur
8C juf Marijke/Tessa
vrijdag 6 november
12.00 tot 14.30 uur

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