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Actie Oekraïne 
 

Met dit lied op de achtergrond verzamelden alle kinderen woensdag op de speelplaats voor de bekendmaking van 
het resultaat van de actie voor Oekraïne. 
Diverse kinderen van school hadden aangegeven om iets voor de mensen in Oekraïne te willen doen. 
Toen ook ouders aangaven zich te willen inzetten, waren de handen snel ineen geslagen en is er vorm gegeven 
aan een succesvolle actie. 

Het resultaat mag er zijn. De kinderen hebben 6380 flessen opgehaald! Met de toezegging van de Coop om het 

statiegeld te verdubbelen is er € 2828,00 overgemaakt aan Giro 555.  
Dank aan alle betrokkenen die deze actie snel, kort en krachtig op poten hebben gezet! 

 

Motorische screening groep 1/2 
In november worden alle kinderen die 4,5 jaar of ouder zijn gescreend op de motorische ontwikkeling. Hierbij wordt 
gekeken naar verschillende onderdelen van de fijne en de grove motoriek. In maart worden alleen de kinderen die 
dan 4,5 jaar zijn gescreend en eventueel kinderen die gevolgd worden. De screening wordt eerst door de leerkracht 
gedaan en daarna bekeken door een motorisch specialist. De specialist zal de tweede screening afnemen wanneer 
kinderen bij de eerste screening zijn opgevallen. Wanneer deze kinderen bij de specialist ook opvallen, dan krijgen 
de ouders hier via de leerkracht bericht van en worden zij uitgenodigd voor een koffieochtend met de specialist. 

 

Vakantierooster 2022-2023 
In de medezeggenschapsraadsvergadering van 14 maart j.l. is onderstaand vakantierooster voor 2022-2023 
vastgesteld. Het rooster is op de website en in de app gepubliceerd. 
Vrijdag 23 september (vijfde schoolweek) vrije dag voor de kinderen 
Herfstvakantie 2022 
vrijdag 21 oktober 2022 t/m zondag 30 oktober 2022 
Kerstvakantie 
vrijdag 23 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 
vrijdag 24 februari 2023 t/m zondag 5 maart 2023 
Paasweekend start donderdag om 12.00 uur 
donderdag 6 april (12.00 uur) t/m maandag 10 april 2023 
Meivakantie 
zaterdag 22 april 2023 t/m zondag 7 mei 2023 
Hemelvaart 
donderdag 18 mei 2023 t/m zondag 21 mei 2023 
Pinksterweekend 
zaterdag 27 mei 2023 t/m maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie 
vrijdag 7 juli 2023 t/m zondag 20 augustus 2023 

Buiten de vakanties om kan er slechts in   uitzonderlijke gevallen  extra verlof aangevraagd worden. 
 
 

mailto:st.michael@rvko.nl
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https://youtu.be/sC8zUK9LeG8
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties


Inloop groepen 1-2 
Vanaf volgende week kunnen ouders van de kinderen in de groepen 1-2 twee ochtenden per week met hun kind de 

klas in. Dat kan op maandag en op vrijdag bij aanvang van de school van 8.20 uur tot 8.30 uur. 

Uw kind komt op de gebruikelijke manier naar school. Als het zijn/haar jas heeft opgehangen komt het terug in de 

klas en kan hij /zij samen met u aan een werkje starten, of u kunt een boekje met uw kind lezen.  

Daarna staat de komende 2 weken op maandag en vrijdag koffie / thee klaar, zodat u elkaar en de directie in de 

centrale hal kunt ontmoeten. 

RIJK AANBOD 

Uitjes, gastlessen en excursies 
De groepen 4 gaan naar het Museon voor een les over Wilde Dieren in 
Nederland (groep 4 A en 4 B zijn al geweest) 
4C juf Danielle/Laura   vrijdag 18 maart van 10.45 tot 12.00 uur 
 
De groepen 4 gaan naar de Wilgenhof voor een les over huisdieren. 
(groep 4 B is al geweest) 
Groep 4C juf Danielle/Laura   dinsdag 22 maart van 13.00 tot 14.15 uur
  
Groep 4A juf Danitsja    dinsdag 29 maart van 09.00 tot 10.15 uur 
 
De groepen 5 gaan naar de Wilgenhof voor een les over melk. 
Groep 3B juf Marjolein/Manon dinsdag 22 maart van 09.00 tot 10.15 uur 
Groep 3C juf Marcella  dinsdag 22 maart van 10.30 tot 11.45 uur 
Groep 3A juf Marin/Carlinde vrijdag 25 maart van 09.00 tot 10.15 uur 

 
 

De groepen 7 hebben een dag gewerkt met de ‘De Tech Express’ 
De TECH XPRESS is een multifunctionele techniekwagen vol innovatieve 
snufjes. Met deze wagen tourt het Grafisch Lyceum Rotterdam langs 
basis- en vo-scholen in de regio. Met de TECH XPRESS maken de kinderen 
kennis met de wereld van media & techniek. De kinderen maakten 
gebruik van allerlei materialen en technieken uit de wereld van media & 
entertainment! Zij liepen rond met camera’s, werkten met greenscreens, 
en gingen aan de slag met het mixen van audio- en videofragmenten 
zoals dat ook in de wereld van theater en muziek gebeurt! 

 

ZIEKMELDINGEN 

Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 
maar per e-mail sturen aan: 

ziekmeldingen@st-michael.nl 

VOLGENDE KLAPPER  

De volgende Klapper, (Klapper nr. 13) verschijnt op donderdag 31 maart 2022 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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