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Kerstactie 2022 
In alle groepen hebben de kinderen op een door de kinderen zelf bedachte manier geld opgehaald voor de 
Stichting Armoedefonds.  Deze stichting geeft financiële steun aan lokale organisaties die mensen in 
armoede helpen met o.a. voedsel, kleding, binnen- of buitenschoolse activiteiten. Maar ook aan 
organisaties die helpen met huisvesting, zorg- of medische kosten en hulp bij 
administratie of directe noodhulp. Dingen die voor velen van ons zo 
vanzelfsprekend zijn, dat we er niet eens bij stilstaan. Kijk voor meer informatie 
op https://steun.armoedefonds.nl/ 
 

De kinderen waren enorm enthousiast en hebben op uw steun kunnen rekenen! 
Er is dan ook een fantastische opbrengst van: € 14.572,10 

Eerste reactie van het Armoedefonds: 

“Dank je voor jullie inzet! Wat een geweldig bedrag, iedereen hier is enorm onder de indruk. Wauw zeg! Echt 

hartverwarmend dat al die kinderen zo hun best hebben gedaan.” 

Parro app 

In deze periode voeren we een nieuwe communicatie-app voor school in: De Parro app. 
Sommige groepen zijn al door de leerkracht uitgenodigd, anderen ontvangen vandaag de uitnodiging om 
Parro te installeren. Bijgaande brief betreft de invoering van de app. 
De app is met een aantal ouders en leerkrachten uitgeprobeerd. Zij hebben het als een prettig en 
gebruiksvriendelijk middel ervaren.  
 

  Smartwatches 

Het komt steeds meer voor dat kinderen om hun pols een smartwatch dragen. In sommige situaties 
(misschien) fijn, maar niet tijdens de schooltijden op school. 
Het leidt af,  het is ongewenst als kinderen tijdens schooltijd contact met het thuisfront zoeken 
en het risico op privacy schending is aanwezig, doordat het makkelijk is opnames te maken en ongewenste 
berichtjes te versturen. 
Het dragen van smartwatches tijdens de schooluren is dan ook niet toegestaan. Dragen kinderen toch een 
smartwatch, dan moet deze net als de mobiele telefoons opgeborgen worden voor aanvang van de lessen 
en pas weer meegenomen worden aan het einde van de dag bij het naar huis gaan. 
 

https://steun.armoedefonds.nl/


Personele aangelegenheden 

Juf Laura (intern begeleidster voor groepen 1-2), juf Carlinde (groep 3) en juf Anneloes (groep 5) genieten 
na de kerstvakantie van hun zwangerschapsverlof. Met nieuwe collega’s (!) en interne verschuivingen, zijn 
we erin geslaagd goede vervanging te vinden.  
In verband met het ziekteverlof van juf Sandra, komt de extra begeleiding van de Pittige 
Plustorenopdrachten vooralsnog te vervallen. De EUR-colleges kunnen we door laten gaan. 
Meester Richard (conciërge) wordt morgen geopereerd aan een plekje in zijn hoofd. De vooruitzichten zijn 
goed, maar we zullen hem de komende twee weken moeten missen. 
 

RIJK AANBOD 
Excursies, uitjes en gastlessen 

In januari en februari gaan er geen kinderen naar de kinderboerderij. 
 
 

De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan naar het depot van museum 
Boijmans van Beuningen. Het onderwerp van de les is: ‘Het Object 
Vertelt’. 
In Depot Boijmans Van Beuningen worden 151.000 kunstobjecten 
bewaard. Waarom verzamelen we deze voorwerpen? Wat valt erover te 
ontdekken? De leerlingen onderzoeken verschillende kunstwerken van 

de voor- én achterkant en bespreken verschillende verhalen en ideeën van zowel de maker als henzelf. 
Geïnspireerd door een gekozen collectiestuk ontdekken zij hoe ze observaties, ideeën en verhalen zelf 
vorm kunnen geven in een eigen kunstwerk.   
Groep 7A juf Zarife   vrijdag 3 februari         10.00 tot 11.15 uur 
Groep 7B meester Edgar  vrijdag 3 februari           13.00 tot 14.15 uur 
Groep 7C meester Laurent donderdag 16 februari  10.00 tot 11.15 uur 
Groep 8B meester Dennis   donderdag 16 februari  10.00 tot 11.15 uur 
Groep 8A meester Martijn  donderdag 16 februari  13.00 tot 14.15 uur 
Groep 8C juf Marijke/Tessa  donderdag 16 februari  13.00 tot 14.15 uur  
 
De groepen 3 en 4 gaan maandag 6 februari van 13.30 tot 14.35 uur naar de Doelen voor de voorstelling 
'Wild’. 
Niks netjes, rustig en bescheiden. Ook meisjes mogen wild zijn en dat gaan we vieren! Want witte sokjes 
zijn er om vies te worden. En je mag ook gewoon eens een keer ontploffen als meisje, toch? 
Wild is een aanstekelijke en anarchistische danstheatervoorstelling. Drie danseressen staan samen met 
het Maat Saxophone Quartet op het podium en gooien de rolpatronen overboord. Al die ideeën over hoe 
je je moet gedragen als meisje, sluipen er al heel vroeg in. Deze danseressen hebben daar lak aan. Niks 
netjes, rustig en bescheiden. Zij kiezen voor wild, woest en onaangepast. Ze proberen het wel om 
gestructureerd en ordentelijk hun ‘pasjes’ uit te voeren, maar dat mislukt jammerlijk. Ze hebben er geen 
zin in en kiezen hun eigen pad. Ze zoeken gewoon de beste manier om zichzelf en de wereld te ontdekken. 
En niemand houdt ze tegen! 
De muziek van Wild is geschreven door componist Kaveh Vares en wordt live uitgevoerd door de vier 
saxofonisten van Maat Saxophone Quartet. 
 
 

 
 

VOLGENDE KLAPPER  
De volgende Klapper verschijnt donderdag 26 januari 2023 en verschijnt ook op  www.st-michael.nl 

 

http://www.st-michael.nl/

