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Advent
Met het ontsteken van de kerstverlichting en de eerste twee kaarsjes van de adventskrans komt de viering van de
geboorte van Jezus dichterbij.
Met alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben we vandaag in de centrale hal gezongen en toen bij het laatste refrein
alle lichtjes aan gingen konden we zien hoe mooi de school weer versierd is!
De kinderen van groep 1 en 2 zingen morgen gezamenlijk rondom de grote boom in de hal.

Kerstdiner 2020

Het kerstdiner van dinsdag 15 december en woensdag 16 december
Door het kerstdiner in twee avonden splitsen kunnen alle kinderen veilig in het donker naar school gebracht worden
en de ouders hebben de ruimte om 1.5 m afstand te houden. Deze avond mogen er geen ouders in school.
Binnenkomst:
Alle kinderen op de begane grond (groepen 1 t/m 4) gaan 'gewoon' via de buitenklassendeuren naar binnen. Alle
andere kinderen (groepen 5 t/m 8) nemen de hoofdingang.

Dinsdag 15 december 18.00 – 19.30

Woensdag 16 december 18.00 – 19.30

Groep 1-2 Laura / Claudia
Groep 1-2 Miriam
Groep 1-2 Sophie / Carolien
Groep 1-2 Jose
Groep 3A Marin/Carlinde
Groep 4A Danitsja
Groep 5A Ellen / Daniel
Groep 6A Dorine
Groep 6C Zarife / Diandra
Groep 7B Edgar
Groep 7C Laurent
Groep 8B Dennis

Groep 1-2 Amy
Groep 1-2 Linda / Manon
Groep 1-2 Nienke
Groep 3C Marcella
Groep 3B Marjolein / Sabine
Groep 4B Ellen / Fietje
Groep 4C Danielle
Groep 5B Anneloes
Groep 5C Maylang
Groep 6B Jacqueline
Groep 7A Elyse / Rianne
Groep 8A Martijn / Nikki
Groep 8C Marijke / Tessa

Groepen 1-2
De ouders van de kleuters ontvangen naast deze klapper een extra informatiebrief via de mail. Hierin wordt
toegelicht hoe de avond voor de kleuters zal verlopen.
Groep 3 t/m 8
De groepen 3 t/m 8 maken thuis zelf de gerechten klaar (op de traditionele manier).
Het eten kan direct na schooltijd gebracht worden, of om 18.00 uur meegenomen worden. Kinderen brengen het
zelf naar de klas.
Ophalen (groep 1 t/m 4 en 7BEL)
De kinderen die op de begane grond zitten, worden opgehaald bij de klassendeur. Alle ouders houden 1,5 m afstand
van elkaar.
Ophalen (groep 5 t/m 8)
Van de overige groepen zullen de leerkrachten hun eigen groep naar de aangegeven locatie op de plattegrond
begeleiden. Hier kunnen de kind(eren) opgehaald worden. Op de plattegrond kunt u zien waar de klassen om 19.35
uur verzamelen.
LET OP!

De oudste kinderen (groepen 5 t/m 8) gaan om 19.25 uur naar hun jongste broertje en of zusje bij de groepen 1 t/m
4. Zij gaan dan samen via de klassendeur van de groepen 1 t/m 4 naar de ouders die buiten staan te wachten.
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Kerstviering 2020
De kerstviering is op donderdag 17 december.
Kinderen uit groep 7 vertellen het kerstverhaal in hun eigen woorden. Uit alle groepen zijn kinderen gekozen die het
kerstverhaal gaan uitbeelden. Een kerstkoor luistert de viering op met traditionele kerstliedjes en de viering wordt
afgesloten met een door alle kinderen ingestudeerd lied.
Er zijn op de ochtend twee voorstellingen. ’s Middag hebben de kinderen een eigen kerstprogramma in de klas. De
school is om 15.00 uur uit. Vrijdag 18 december zijn de kinderen vrij.

Kerstactie 2020 – bericht van stichting It’s a wrap
IT’S A WRAP!
Het Centrum Jeugd en Gezin heeft de afgelopen weken keihard gewerkt om al het ingezamelde speelgoed te
sorteren én te tellen. We zijn tot de geweldige conclusie gekomen dat we dit jaar circa 11.000 stuks zo-goed-alsnieuw speelgoed hebben ingezameld! Een record, daar mogen we met elkaar énorm trots op zijn, want het
speelgoed is dit jaar harder nodig dan ooit.
Veel dank aan jullie want mede dankzij de inzameling dit jaar op de St. Michaëlschool kunnen we ongelooflijk veel
kinderen die het moeilijk hebben in Rotterdam blij maken tijdens de feestmaand december. Het CJG zorgt ervoor dat
al dat mooie speelgoed precies op de juiste plek terecht komt.
Heel erg veel dank ook aan alle ouders en kinderen die speelgoed hebben verzameld en ingeleverd!
Hartverwarmend om te zien dat jullie, ondanks deze rare tijden, zo gul hebben gegeven.
Dank en hopelijk tot volgend jaar!
Stichting Toys ‘n Wrap

DANK
In de decembermaand krijgen wij altijd veel hulp bij het organiseren van zowel de Sinterklaas- als de
kerstactiviteiten. Iedereen die een bijdrage levert / heeft geleverd aan de organisatie ervan willen wij hartelijk
danken. Wees ervan overtuigd dat de kinderen ervan genoten hebben en dat het team uw hulp bijzonder
waardeert!

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 7 januari en verschijnt ook op www.st-michael.nl

DONDERDAG 17 december start de kerstvakantie om 15.00 uur

