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Ontruimingsoefening 
Dinsdag heeft onder toezicht van deskundigen de jaarlijkse ontruimingsoefening plaatsgevonden. 
De oefening is goed verlopen. De kinderen stonden binnen 4 minuten buiten op de verzamelplaats en het 
ontruimingsplan was goed uitgevoerd. Na  schooltijd werd de ontruiming nabesproken en is de basis-EHBO 
doorgenomen. 
Naar aanleiding van de nabespreking zullen wij ouders in het vervolg direct na de oefening informeren, 
zodat u weet met welk verhaal de kinderen thuiskomen. 
 

Pasen donderdag 14 april 
Op donderdag 14 april gaan we op ‘De Michaël’ als vanouds weer genieten van ons jaarlijkse paasontbijt 
en de paasviering. Vorig jaar zijn de kinderen met mooie plantjes en bloemen voor de tuin van de school 
gekomen. Dit jaar gaan we het iets anders aanpakken. De school zorgt samen met de OC voor 26 planten, 
elke klas krijgt een eigen plant om in de tuin te zetten en gaat deze plant gedurende het schooljaar 
verzorgen. Samen staan we stil bij de lente, het nieuwe leven en uiteraard de paasgedachte. 
 
Voor de paasviering gaat een aantal leerlingen het paasverhaal herschrijven in kindertaal. Samen met 
andere klassen wordt er bij het verhaal een tableau vivant gemaakt, een levend schilderij. 
 
De kinderen zijn na de paasactiviteiten om 12.00 uur vrij. 
 
Met Pasen doen we graag wat voor een ander. De kinderen maken voor elkaar een paasontbijtje.  
De kinderen krijgen een paasdoos mee van school, in deze doos komt het paasontbijtje.   
Het de bedoeling dat de kinderen ZELF deze doos gaan versieren, ze mogen verven, plakken, knippen en 
vouwen. 
De kinderen krijgen een verlanglijstje van een ander kind, hierop staat wat het kind graag eet/drinkt als 
ontbijt. Daar wordt de doos mee gevuld. 
 
Van groepen 1 t/m 3 vullen de ouders het verlanglijstje van hun eigen kind in.  
Het lijstje gaat uiterlijk maandag ingevuld mee terug naar school.  
De kinderen krijgen een doos mee, mét het ontbijtlijstje van het klasgenootje. 
Wij vragen u de doos met de ontbijtwensen het betreffende klasgenootje te vullen en donderdag 14 april 
mee naar school te geven. 
 

Schoolkleding 
De schoolkleding is terug van weggeweest!  
Vanaf donderdag 14 april 2022 is er weer de mogelijkheid om schoolkleding te bestellen. Leuk om te 
dragen tijdens het Lustrum, de Avondvierdaagse of gewoon tijdens de gymles! 
  
Wilt u weten hoe de kleding eruit ziet? 
Dat kan!  
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We zijn hard bezig met het realiseren van samples zodat we hopelijk vanaf volgende week in de ochtend 
en middag bij de diverse ingangen een tweetal paspoppen aangekleed met deze coole schoolkleding 
hebben staan! 
  
Geïnteresseerd om zo’n leuke outfit te kopen? In de volgende Klapper van 14 april 2022 meer informatie 
over het bestellen van de artikelen. Voor de meivakantie willen we dit alles realiseren, zodat uw zoon of 
dochter de kleding ook tijdens ‘De Grote Michaëldag’ op 20 mei kan dragen! 
 

Koningsspelen vrijdag 22 april 
De 10de editie van Koningsspelen komt eraan. We hebben een leuk programma voor de kinderen klaar 
staan. Alle kinderen gaan ’s morgens gewoon naar de klas. Om 08.45 uur verzamelen alle groepen buiten 
op het plein om de FIT TOP10 te zingen en te dansen.   
Hierna begint het dagprogramma.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ’s morgens aan de beurt, groep 5 t/m 8  ’s middags. 
Alle kinderen mogen in het rood, wit, blauw, oranje naar school toekomen. 
 
De ‘FitTop10’ is het Koningsspelenlied van de 10e editie! 
Het lied van Kinderen voor Kinderen sluit niet alleen op het thema ‘Voel Je Fit!’ van dit jaar, maar ook op 
de 10e editie van de spelen! In het nummer komen stukjes voor van de afgelopen 9 koningsspelenliedjes. 
Voel je fit! Dan is alles fijner en leuker! 
Meezingen? Meedansen?  
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/ 

 

Kinderen en het OV 
Wist u dat kinderen van 4-12 jaar die in Rotterdam staan ingeschreven dit jaar gratis kunnen reizen met 

het openbaar vervoer in Rotterdam. 

Het enige wat hiervoor nodig is, is dat het kind een eigen persoonlijke OV-chipkaart en DigiD heeft. 

Daarmee kan het gratis reisproduct worden aangevraagd. Dit kan via www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-

voor-kinderen 

RIJK AANBOD 

Uitjes, gastlessen en excursies 

Vorige week was Trijntje Oosterhuis op school. Wij werken mee aan een samenwerking tussen De 
Vreedzame School en Zangexpress. Trijntje is hier ambassadeur van en gaf in groep 6 C van juf Zarife en juf 
Vera een workshop over muziek, zingen en zelfvertrouwen! 
 
Pop-up store. 
In groep 8 is aandacht voor ondernemerschap. 
Tijdens het onderwijsprogramma Pop-up Store hebben de leerlingen uit groep 8 hun eigen winkel gerund. 

Zo ontdekten zij de basisbeginselen van het bedrijfsleven en ondernemerschap. Er werden teams gevormd 

met een heuse directeur, taken werden verdeeld en met een startkapitaal werden de grondstoffen 

gekocht en kon de onderneming van start. Nadat de producten waren verkocht, kon de balans worden 

opgemaakt. Het team met de grootste netto-omzet werd tot winnaar uitgeroepen! 

En nu is het echt. 
De kinderen uit de groepen 8 hebben vandaag per klas een voorstelling gehad. 
‘Nu is het echt…’ is het verhaal van een tweeling die tijdens het ‘fatale toetje’ te horen krijgt dat hun 
ouders gaan scheiden. Waarom? Moeten ze kiezen? Ze worden geconfronteerd met nare ruzies. Bijna 
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loopt de echtscheiding uit op een vechtscheiding. Maar als het echt helemaal uit de hand lijkt te lopen, 
neemt de tweeling het heft in eigen handen – en hoe! 
Na de voorstelling is er samen met de twee acteurs een nagesprek geweest. 
 
Op donderdag 31 maart en dinsdag 5 april krijgen de kinderen uit groep 1-2 een voorstelling Peter en de 
Wolf. 
Peter en de Wolf is een muzikaal sprookje over een jongetje dat Peter heet. Peter woont bij zijn opa, vlakbij het bos. 
In het bos wonen wolven en daarom mag Peter niet buiten het hek spelen. Op een dag besluit Peter buiten het hek 
te spelen met zijn dierenvriendjes. Dan verschijnt er een wolf die achter ze aankomt… 
Een acteur vertelt het verhaal van Peter en de wolf. Met een koffer vol rekwisieten transformeert hij moeiteloos van 
verteller naar personage en vice versa. Ieder personage uit dit sprookje is gekoppeld aan een instrument en melodie. 
Als je bijvoorbeeld de violen hoort, dan weet je dat Peter eraan komt. De kinderen leren, door goed te luisteren, de 
instrumenten te herkennen en welk personage uit het verhaal erbij hoort. Daarnaast leren ze dat elk instrument zijn 
eigen kleur en klank heeft. 
 

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. 14) verschijnt op donderdag 14 april 2022 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 

 

De kinderen zijn donderdag 14 april om 12.00 uur vrij tot en met maandag 18 april 
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