DE KLAPPER
Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam
Schooljaar 2018- 2019, nummer 5, donderdag 4 oktober 2018
st.michael@rvko.nl

www.st-michael.nl

Kinderboekenweek
Gisteren hebben wij op feestelijke wijze de kinderboekenweek geopend. De
leerkrachten beeldden op het toneel een verhaal uit. Dieren speelden de
hoofdrol en met elkaar genoten zij van de door de heks bereide
vriendschapssoep. Het was een groot succes!
Na de viering zijn de kinderen in workshops aan de slag gegaan. Ze ontmoetten
kinderen uit andere groepen en zijn creatief aan de slag geweest met het
schrijven van een verhaal, of opdrachten met het thema ‘vriendschap’.
Op de traditionele kinderboekenmarkt was het een drukte van belang. Een deel van de opbrengst wordt
besteed aan de uitbreiding van de schoolbibliotheek.
We wensen de kinderen veel

Telefonische bereikbaarheid
Op woensdag 10 oktober 2018 werkt Ziggo de hele dag in de buurt van de school aan onderhoud van het
netwerk. Zij vervangen dan onder andere oude kabels.
Tijdens het onderhoud kan het internet of telefoon van Ziggo af en toe uitvallen. Dat betekent dat de
telefonische bereikbaarheid verstoord kan zijn.
Voor spoedeisende berichten kunt u, als we telefonisch niet bereikbaar zijn, die dag mailen naar
st.michael@rvko.nl

3D - printer
Het is al weer even geleden, maar nu is het zover: de 3D-printer is binnen. De printer is gewonnen door de
winnaars van de Greentech uitvinderswedstrijd. De leerkrachten krijgen
volgende week een workshop over het werken met een 3 D Printer!
Vorig schooljaar hebben kinderen van groep 7 een gastles van Stedin
gekregen. De kinderen gingen daarna aan de slag met het verzinnen van
ideeën die bijdragen aan een duurzame toekomst. Zij deden mee aan de
uitvinderswedstrijd.
Van de meer dan 300 teams behaalden 2 teams van onze school de finale.
Het team van Aeron, Mats en Jayden met een springtouwdynamo en Puck,
Nout en Pieter-Bas met de dynauto2.0. Het laatste team was de winnaar van de wedstrijd!
Het is een ultieme combinatie van visie, creativiteit en technische vaardigheid !
Wij zijn trots op al onze kinderen die hebben deelgenomen aan deze challenge.
Nadat we de workshop hebben gehad zullen eerst de 8e groepers kennis maken met printen in 3 D.
Vindt u het leuk om kleine groepjes daarbij te helpen, meld u aan: p.zuijdam@rvko.nl

Weet u het nog?
Morgenochtend vindt de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging plaats. Peter Zuijdam vertelt
daarna iets over de katholieke identiteit van de school. De bijeenkomst start om 8.35 uur in de centrale
hal.
Aanstaande dinsdag 9 oktober bent u welkom op de ouderavond met Tischa Neve over leuker en
makkelijker opvoeden.
Om 19.00 uur staat de koffie klaar. De lezing begint om 19.30 uur.

De herfstvakantie start donderdag 18 oktober om 15.00 uur en duurt t/m zondag 28 oktober.

Excursies
De GROEPEN 6 gaan naar de Wilgenring voor een les “Paddenstoelen”
6A en 6 B zijn al geweest.
6C meester Edgar
woensdag 10 oktober
09.00 tot 10.15 uur
De GROEPEN 8 gaan naar de Wilgenring voor een les “Leven in de Natuur”
8A meester Martijn
vrijdag 12 oktober
09.00 tot 11.30 uur
8B juf Jacqueline
donderdag 10 oktober
09.00 tot 11.30 uur
8C meester Dennis
woensdag 11 oktober
09.00 tot 11.30 uur
Ziekmeldingen met vermelding van de naam uw kind en van de leerkracht s.v.p. per mail naar:

ziekmeldingen@st-michael.nl

