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Schooljaar 2022-2023
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken.
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. Volgende week verwachten wij u de
nieuwe groepsindeling te kunnen geven.
De ouders van de huidige groep 6 zijn deze week geïnformeerd over de huisvesting in het nieuwe
schooljaar. De kinderen van groep 7 komen met drie klassen in het 400 m verderop gelegen gebouw van
de Eduard van Beinum. Daar krijgt De Michaël de beschikking over 3 lokalen.
Zeker nu de school weer volop bruist met alle activiteiten is het ruimtegebrek dagelijks merkbaar.
De pleinen en de gangen zijn in gebruik als les-, speel- en instructieruimte. Er is een wachtlijst voor
motorische oefentherapie, onvoldoende werkplekken voor RT- leerkrachten en overleg. Om alle
activiteiten goed te kunnen uitvoeren moest de gemeente extra onderwijshuisvesting aanbieden. Deze is
gevonden in het gebouw van de Eduard van Beinum. Daar krijgen we drie lokalen en een eigen ingang en
speelruimte. De groepen 7 zitten daar komend jaar, zij sluiten de basisschoolperiode het jaar daarop af in
ons hoofdgebouw.
Komend schooljaar komen er 7 kleutergroepen en 4 groepen 3. De leerkrachten zijn bezig met een goede
groepsindeling waarbij het uitgangspunt is dat er gelijkwaardige groepen ontstaan. De groepen worden
zorgvuldig samengesteld en de kinderen die naar een ander groep gaan, gaan altijd met een vriendje
/vriendinnetje.
De verwachting is niet dat de school verder zal groeien. We gaan uit van een ongeveer gelijkblijvend
leerlingenaantal.

Gezocht nieuwe leden voor de Oudercommissie
De oudercommissie (OC) is voor volgend schooljaar op zoek naar nieuwe leden voor de
activiteitencommissie van de oudercommissie.
Wil je als ouder meer betrokken zijn bij school, een bijdrage leveren aan allerlei activiteiten voor de
kinderen, zoals het schoolreisje, kerst en carnaval en houd je ervan om dingen te regelen en te
organiseren, dan is de oudercommissie iets voor jou! Op deze manier leer je andere ouders, leerkrachten
en het reilen en zeilen op school beter kennen. Je hebt inspraak in de vormgeving van activiteiten en kunt
ideeën aanreiken aan de directie. De tijdsinvestering is beperkt.
Een keer in de zes weken wordt er ’s avonds vergaderd van 20.15 tot 21.30 uur. Daarnaast word je in
overleg voor maximaal 4 activiteiten ingedeeld, die je samen met mede commissieleden en leraren
organiseert. Hierdoor is de tijdsbelasting beperkt, gemiddeld zo’n 6 uur per activiteit. Daarbij wordt
onderling afgestemd wie wat kan doen, afhankelijk van de beschikbaarheid. Als je dus overdag slechts af
en toe beschikbaar bent, is dat geen probleem.
Wel vragen we je om je voor minimaal 3 jaar te committeren, zodat we kunnen zorgen voor een goede
kennisoverdracht.
Als je interesse hebt om OC-lid te worden, dan kun je contact opnemen met één van de huidige DB-leden:
Timo Cochius, secretaris (06-15435393);

Anneke van der Sande, penningmeester (06-82117608); of
Fréderique Gillissen, voorzitter (06-14364964)
Natuurlijk kan je ook contact met ons opnemen als je eerst wat extra informatie wenst.

De zwemwedstrijden bij Het Zwarte Plasje
Zwarte plasje zwemwedstrijden!
Wanneer: 22 juni 2022
Hoe laat: Leeftijden 5 t/m 8 vanaf 17.00, Overige leeftijden vanaf 18.30
Wat een feest! Na een aantal jaar van afwezigheid, vinden op woensdag 22 juni 2022 weer als vanouds de
schoolzwemwedstrijden plaats. Mocht er sprake zijn van slecht weer dan staat woensdag 29 juni 2022 als
reservedatum in de agenda.
Onze school levert zelf één estafetteteam van jongens en één estafetteteam van meisjes aan. Deze
bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 kinderen. Totaal worden er 6 banen gezwommen.
Via de onderstaande link kunt u uw kind(eren) opgeven, dit gebeurt dus niet meer op school. Kinderen
die nog geen zwemdiploma hebben zijn vanuit de organisatie verplicht om een zwemvestje of
zwembandjes te dragen.
Link voor inschrijving:
Meer informatie is te vinden op: https://zwarte-plasje.nl/schoolzwemwedstrijden/

Schoolfoto’s (Namens de fotograaf)
Beste Ouders, Verzorgers,
Uw kind heeft vrijdag via school informatiekaartje(s) ontvangen met daarop de persoonlijke inlogcodes
waarmee u via mijn website de foto’s kunt zien en bestellen.
U kunt kiezen uit verschillende Voordeelsets van de rechthoekige foto’s. Dit zijn verschillende formaten
foto’s van de foto die u selecteert. U ontvangt bij de Voordeelset van de individuele foto van uw kind een
groepsfoto. Bij de meeste klassen kunt u kiezen voor de gewone of de ‘gekke’ groepsfoto. De omschrijving
van de set vindt u terug in de bestelmodule. Van de vierkante foto’s kunt u alleen losse afdrukken
bestellen. U kunt ook kiezen voor downloads van de foto’s van uw kinderen. Wilt u alle downloads kopen,
dan kunt u mij mailen voor een prijsopgave. Graag met vermelding van Groep/Familiefoto en het
volgnummer wat op het kaartje staat.
Groepsfoto’s kunnen alleen als afdruk besteld worden.
ACTIE: Tot en met zondag 19 juni gelden speciale actieprijzen voor de Voordeelsets.
Indien u vergrotingen wilt bestellen, groter van 30(40) -40 cm, neem dan voordat u besteld contact met mij
op zodat ik voor u kan kijken of het bestand daar geschikt voor is.
Mocht u verder nog vragen of verzoeken hebben, dan kunt u een mail sturen naar; info@dv-fotografie.nl.
Graag Groep of Familiefoto’s met het volgnummer vermelden dat op uw kaartje staan vermeld zodat ik
kan zien om welke bestanden het gaat. Als er aanpassingen nodig zijn, wacht dan met bestellen tot dat u
van mij hoort dat deze zijn gedaan!
Met vriendelijke groet,
Desirée Verstege
DV-Fotografie

Michaeldag, geleende spullen
Tijdens de Michaëldag hebben een aantal ouders spullen uitgeleend.
De meeste spullen hebben hun eigenaar teruggevonden, maar we hebben nog een klein beetje staan.
- Sjoel bak
- 4 set jeu de boules
- 3 koekenpannen
Zijn deze spullen van u, dan kunt u deze ophalen bij de balie.

RIJK AANBOD
Uitjes, gastlessen en excursies
De groepen 1-2 gaan naar de Wilgenhof voor een les over Kleine Beestjes.
Groep van jus Sophie/Carolien
dinsdag 14 juni.
10.30 - 11.45 uur
Groep van juf Amy
dinsdag 21 juni
10.30 -11.45 uur
Groep van juf Nienke
maandag 27 juni
13.00 - 14.15 uur
Groep Miriam
dinsdag 28 juni
13.00 - 14.15 uur
Groep van juf Jose
woensdag 29 juni.
10.30- 11.45 uur
Groep 7 krijgt deze periode lessen van onze cultuurcoach van het Chabotmuseum en ontmoeten op bijzonder
wijze een kunstenaar.

Soms zullen leerlingen hem van een afstandje aan de slag zien en Toine zal ook een aantal klassen
uitnodigen met hem een performance uit te voeren. Bovendien komen zij hem in het Chabotmuseum
tegen! Toine is in deze periode ook aanwezig op de Prins Alexanderschool in Ommoord en zal aan het
einde van de maand een aantal leerlingen van beide scholen met elkaar verbinden…hoe vertellen we u
later!
kunstenaar Toine ‘Dutch Bushman’ Klaassen in het Chabotmuseum.

Ziekmeldingen
Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch,
maar per e-mail sturen aan:
ziekmeldingen@st-michael.nl

