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Koningsspelen  
Volgende week vrijdag vieren we de Koningsspelen. 
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/ 

Schoolkleding 
"Zoals in de vorige klapper is aangekondigd is de schoolkleding weer terug van weggeweest! 

Vanaf vandaag kunt u via de webshop www.michaelshop.nl de schoolkleding 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! Vanaf dinsdag 19 april staan er bij de hoofdingang van 

school twee paspoppen aangekleed met deze coole schoolkleding! 

De schoolkleding is in meerdere maten en kleuren te bestellen en direct af te rekenen. Let op: de uiterste 

besteltermijn is zaterdag 30 april 2022 en retour is niet mogelijk.  

Wilt u alstublieft in het opmerkingenveld de naam van de docent van (een van) uw kind(eren) opgeven? 

Dan kan de bestelde kleding via de klassen geleverd worden, zodat uw zoon of dochter de kleding tijdens 

“De Michaëldag” op 20 mei kan dragen!" 

Dodenherdenking woensdag 4 mei 
Het is een goede traditie dat de St. Michaëlschool op 4 mei bij de dodenherdenking aanwezig is bij het monument 
naast de Irenebrug. Een afvaardiging van groep 7 legt er jaarlijks een krans en namens de kinderen van “De Michaël” 
leest één van onze leerlingen een gedicht voor.  
Alle kinderen en de ouders zijn van harte welkom.   
De herdenking vangt aan om 19.30 uur. 
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Nieuwe touwen en netten in het klimrek. 
Onlangs zijn de touwen van het klimrek vervangen. 
Het klimtoestel is favoriet op het plein en ziet er 
weer netjes en fris uit. De oudercommissie heeft 
destijds het toestel geschonken en zorgt ook voor 
het onderhoud. Namens de kinderen….Dank jullie 
wel! 
Maar...er is meer nieuws! Volgende week wordt er 
een zandbak met schaduwdoek geplaatst, in de 
meivakantie wordt de rest van het plein opgehoogd 

en worden ook de kunstgrasvelden vervangen.     
 

“De Michaëldag” vrijdag 20 mei 
De Michaëldag komt snel dichterbij. We hebben al veel workshops bedacht, maar we willen natuurlijk nog 

niet alles verklappen. De kinderen gaan onder andere zagen, sporten, dansen, spelen, koken en vooral veel 

plezier maken!  Al veel ouders hebben zich opgegeven en daar zijn we heel blij mee. In de week na de 

meivakantie hoort u hier meer over.  

Welke ouders vinden het leuk om de volgende workshops te begeleiden? 
• Figuurzagen 

• Schminken 

• EHBO-post bemannen 

• Techniek (elektra)  
Helpt u graag mee met één van deze onderdelen stuurt u dat een email naar laurent.oomens@rvko.nl 
 

De komende week en in de week na de vakantie willen we de volgende spullen verzamelen: 
Materialen  

• Nagellak  

• Oude kranten 

• Loomplankjes (voor het maken van elastieken armbandjes) 

• Loom elastiekjes en sluiters 

• Oude kaarsen/kaarsvet 

• Rietjes 

• Wc-rollen 

• Keukenpapier rollen 

• Ander kosteloos materiaal 
• Doppen van flessen 

• Piepschuim 

Spullen die we willen lenen  
(Graag alle spullen duidelijk voorzien van naam en telefoonnummer)  

• Steps 

• Parasollen 

• Oud Hollandsche spellen / speelgoed 

• Kaartspellen 

• Tafeltennis tafel 

• Emmers 

• Mengkommen 

• Yogamatten 
Al deze spullen kunnen worden afgegeven bij de balie. 
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De Avond vier Daagse! Maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni 
Zet deze 4 dagen alvast op de familiekalender, want wie wil er nu niét eindelijk weer een keer de 
avondvierdaagse lopen?  
Na 2 jaar afwezigheid is het dit jaar weer mogelijk om gezellig van maandag 
30 mei tot en met donderdag 2 juni, 5 of 10 km te wandelen. Dagelijkse 
startpunt is weer als vanouds bij speeltuin 110Morgen, Minostraat 6, vanaf 
18.45 uur. 

Na de meivakantie krijgen de kinderen het inschrijfformulier mee. Deze kan, 

samen met het inschrijfgeld van 6,50, vanaf 9 mei ingeleverd worden in de 

lichtblauwgekleurde st. Michael-box bij de hoofdingang. 

Er kan ingeschreven worden tot en met vrijdag 20 mei 
We hopen dat iedereen er weer meedoet. 
De Oudercommissie 
 

Zwemwedstijden bij “Het Zwarte Plasje” woensdag 22 juni 
 

Een oude traditie wordt weer opgepakt.  
Op woensdag 22 juni zijn de zwemwedstrijden bij het Zwarte Plasje. 
Zet de datum vast in uw agenda?  
Er zijn zowel voor de jongens als de meisjes wedstrijden in diverse 
leeftijdscategorieën (van 5 tot 12 jaar). 
Binnenkort volgt het inschrijfformulier. 
 
De wedstrijden worden georganiseerd door Waterpolovereniging SVH. 

 
 

Gevonden voorwerpen 
Het is de kinderen weer gelukt om van alles en nog wat te verzamelen in de mand voor gevonden 

voorwerpen. In de bijlage ziet u wat er allemaal in deze mand terecht gekomen is en hoe deze spullen weer 

terug te krijgen. 

RIJK AANBOD 

Uitjes, gastlessen en excursies 

De groepen 5B en 5C gaan naar het Nederlands Fotomuseum voor een workshop  
“ Feest / Partytjie hou / Partido”. 
Over de hele wereld vieren mensen feest! In sommige landen dansen ze de hele nacht, soms gaan mensen 

verkleed in een optocht, laten ze lampions de lucht in gaan of ze eten gewoon gezellig een tompoes met de 

verjaardag. Soms viert men feest omdat de koning jarig is en soms omdat op die datum het land was 

bevrijd. Wat blijkt; over de hele wereld ziet feest er anders uit. 

 In de workshop Feest / Partytjie hou / Partido gaan de kinderen onderzoeken hoe het thema ‘feest’ is 

vastgelegd d.m.v. fotografie (door de eeuwen heen). Met foto’s uit de collectie van het Nederlands 

Fotomuseum en de nieuwste tentoonstelling De Eregalerij van de Nederlandse fotografie gaan ze op zoek 

naar deze (feest)verhalen. Van het portret van de kroonprins van Yogyakarta, gefotografeerd op Java rond 

1890 door Kassian Céphas tot de dansende Remy en Suzy in de Geertlandthofschool.  



Onder begeleiding van de museumdocenten onderzoeken de kinderen thema’s als identiteit, feest en 
rituelen. Ze gaan met elkaar in gesprek over beeld, leren meer over fotografie en maken hun eigen 
feesttaart-foto ZONDER camera! 
Groep van juf Maylang/Grazia donderdag 12 mei  13.00 - 14.30 uur 
Groep van juf Anneloes  donderdag 19 mei  13.00 - 14.30 uur 
(de groep 5 van juf Ellen / juf Marjolein is al geweest) 
 
De groepen 1-2 gaan naar de Wilgenhof voor een les over Kleine Beestjes. 
Groep van juf Petra/Vivianne maandag 16 mei  09.00-10.15 uur 
Groep van juf Manon/Roos  maandag 23 mei  09.00-10.15 uur 
Groep van juf Mirjam/Claudia donderdag 2 juni  10.30-11.45 uur 
 
De groepen 8 gaan naar de Wilgenhof voor een les over Bijen. 
Groep van Marijke/Tessa  dinsdag 7 juni   09.00-10.15 uur 
Groep van meester Martijn   dinsdag 7 juni   10.30-11.45 uur 
Groep van meester Dennis  dinsdag 7 juni    13.30-11.45 uur  
 

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. 15) verschijnt op donderdag 12 mei 2022 en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 

 

Wij wensen iedereen een fijn paasweekend! 
   

 
 

De meivakantie start vrijdagmiddag 22 april om 15.00 uur en duurt tot en met zondag 8 mei. 
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	Na de meivakantie krijgen de kinderen het inschrijfformulier mee. Deze kan, samen met het inschrijfgeld van 6,50, vanaf 9 mei ingeleverd worden in de lichtblauwgekleurde st. Michael-box bij de hoofdingang.

