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Carnaval 

De praalwagens staan opgesteld in de centrale hal! Wat zijn ze mooi geworden! De afgelopen weken is er 
met veel plezier aan gewerkt!  
Vanmiddag hossen en dansen de kinderen er in de gymzaal op  los. 
 

Parro app en de rapportgesprekken  

Woensdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Bj het rapport hoort het 10-minutengesprek 
over de ontwikkeling van uw kind.  
U ontvangt woensdag via Parro een uitnodiging om in te tekenen voor de gesprekken die plaatsvinden op  
donderdag 9 maart en dinsdag 14 maart. Omdat de adviesgesprekken hebben plaatsgevonden zijn er geen 
10-minutengesprekken voor de ouders van groep 8. 
 

Thema-ouderavond donderdag 30 maart 

U ontvangt bij deze Klapper ook een uitnodiging voor de thema-ouderavond.  
Met de oudercommissie is gekozen voor het thema: media-opvoeding. 
Tijdens de ouderavond krijgt u een goede indruk van wat speelt onder kinderen op de basisschool. U kunt 
op deze onderhoudende bijeenkomst rekenen op praktische tips voor thuis! 
Bekijk de uitnodiging én SCHRIJF U IN! 
 

Vrijwilligers gezocht voor de schoolbieb. 
Onze uitgebreide schoolbieb is twee keer per week open. Alle kinderen kunnen daar hun favoriete boek 
lenen. 
Maar de bieb kan niet draaien zonder onze vrijwilligers die met veel enthousiasme de kinderen hierbij 
begeleiden.  
Leesplezier staat voorop! 
Wij zijn op zoek naar ouders, oma's en opa's die ons bieb team willen versterken. En per toerbeurt de bieb 
kunnen draaien. 
De biebdagen en tijden zijn maandagmiddag van 13.15--15.00 uur. En vrijdagochtend van 08.30- 12.00 
uur. De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van de kinderen bij het uitzoeken van een boek en het 
scannen van de boeken. 
Voor meer informatie en opgeven, stuur een email naar: maylang.japtjong@rvko.nl of 
Baukehorsten@icloud.com 

Personele aangelegenheden 

Ja hoor! Onze drie collega’s die met zwangerschapsverlof zijn zijn nu alle drie 
bevallen! 
 

 Juf Anneloes is de gelukkige moeder van Daan, 
 Juf Carlinde haar gezin is uitgebreid met June en 
 Juf Laura geniet van haar zoontje Liam! 

 
Van harte gefeliciteerd en alle geluk van de wereld! 
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RIJK AANBOD 
Excursies, uitjes en gastlessen 

In de tweede week na de voorjaarsvakantie start het schoolbrede project MUZIEK. 
Het muziekproject draait om het zelf doen! De kinderen worden uitgedaagd om zelf muziek te maken, componeren, 

ritmes te klappen, noten te lezen, te zingen en te swingen. 

Op vrijdag 10 maart wordt het project om 9.00 uur geopend met een openingsact door Jason Steba en zijn band.  

Het wordt een combinatie van luisteren, swingen, meedansen en meedoen op het ritme.  

Speelt u een instrument en wilt dat tijdens het project laten horen en erover vertellen in de klas, geef het dan door 

aan de leerkracht. U bent meer dan WELKOM! 

Het project wordt afgesloten door het schoolorkest dat gevormd wordt tijdens het project en alle kinderen zingen 

onder begeleiding van bodypercussie van de groepen 6, 7 en 8 het lied: ‘Iedereen verstaat muziek’! 

 

 

 

VOLGENDE KLAPPER  
De volgende Klapper verschijnt donderdag 16 maart 2023 en verschijnt ook op  www.st-michael.nl 

VRIJDAG 24 februari tot en met zondag 5 maart zijn de kinderen vrij. 

 

 

BIJ DEZE KLAPPER ONTVANGT U OOK HET OVERZICHT VAN DE GEVONDEN VOORWERPEN 
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