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Gesprekken
Aanstaande donderdag 10 november en dinsdag 15 november vinden op school de voortgangsgesprekken plaats.
U heeft vandaag een e-mail ontvangen van ‘SCHOOLGESPREK’ met een uitnodiging om in te tekenen.
Aan ouders met meerdere kinderen op school verzoeken wij om tussen de gesprekken 10 minuten vrij te houden.
De portal in Parnassys is uiterlijk maandag opengesteld. In deze periode zijn nog niet veel toetsen gemaakt. Wij
vragen u nadrukkelijk om de cijfers met enige voorzichtigheid te interpreteren.

In het voortgangsgesprek komen niet alleen de resultaten aan de orde, maar gaat het ook om het
welbevinden, het plezier in school, de werkhouding en sociale contacten.
De eerste gevonden voorwerpen zijn alweer verzameld in de mand in de centrale hal. Als u er toch bent,
kijk gerust of er iets van uw kind in zit.

Verlofaanvragen
In verband met de vele verlofaanvragen die wij krijgen moet ik u wijzen op de wet- en regelgeving waar
wij ons aan te houden hebben en waar wij in het kader van de leerplichtwet op gecontroleerd worden.
Extra verlof kan slechts verleend worden bij gewichtige omstandigheden.
De gewichtige omstandigheden zijn:
o
o
o
o
o
o

Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners;
Huwelijk van familie (eerste en tweede graad);
12 ½- , 25-, 40-en 50-jarige huwelijksfeest (eerste of tweede graad);
Ambtsjubilea van familie (eerste of tweede graad);
Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente;
Omdat u tijdens de zomervakanties en de kerstvakantie niet tenminste twee weken op
vakantie kunt gaan door specifieke aard van het beroep van een van de ouders. U bent dan
verplicht een werkgeversverklaring waaruit dat blijkt te overleggen;
Gezinsuitbreiding;
Religieuze feestdag.

o
o
Let op:
In de volgende gevallen kan GEEN EXTRA verlof verleend worden:

• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat
boeken;
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of
om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het
aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld;
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn;
• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op
vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende
scholen zitten;

• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben
(wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld);
• De vakantieisalgeboekt (enbetaald) voor dat toestemming van de school is gevraagd en verkregen.
Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden;
• Vakantie in verband met een gewonnen prijs;
• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van
verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd.

RIJK AANBOD
Uitjes, gastlessen en excursies
Groepen 1-2 krijgen in de speelzaal een voorstelling met de naam “Ik ben
kwijt”.
In de voorstelling “Ik ben kwijt” maken leerlingen een muzikale reis door
Rotterdam met een meisje dat verdwaald is. Tijdens de zoektocht naar haar huis
komen ze bijzondere gebouwen, plekken en mensen tegen die hen meer over de stad leren
en haar steeds dichterbij huis brengen.
Een muzikant betrekt de leerlingen actief bij het verhaal door met ze te zingen, dansen, luisteren en
muziek te maken met verschillende materialen en instrumenten.
Groep van juf Amy
dinsdag 8 november
van 09.00 tot 09.50 uur
Groep van juf Wendy/Salome
dinsdag 8 november
van 10.00 tot 10.50 uur
Groep van juf José
dinsdag 15 november
van 11.00 tot 11.50 uur
Groep van juf Manon/Roos
dinsdag 8 november
van 09.00 tot 09.50 uur
Groep van juf Petra/Vivianne
dinsdag 8 november
van 10.00 tot 10.50 uur
Groep van juf Sophie/Caroline
dinsdag 15 november
van 09.00 tot 09.50 uur
Groep van juf Nienke
dinsdag 15 november
van 10.00 tot 10.50 uur

De groepen 1-2 gaan naar de Wilgenhof voor de les
“Alles voor een Pannenkoek”

Groep van juf Roos/Manon dinsdag 22 november van 10.30 tot 11.45 uur
Groep van juf Nienke dinsdag 22 november van 13.00 tot 14.15 uur
Groep van juf Sophie/Caroline vrijdag 25 november van 10.30 tot 11.45 uur
Groep van juf Petra/Vivianne
maandag 28 november
van 10.30 tot 11.45 uur
Groep van juf José
dinsdag 29 november
van 10.30 tot 11.45 uur
Groep van juf Wendy/Salome
dinsdag 13 december
van 09.00 tot 10.15 uur
Groep van juf Amy
maandag 12 december
van 10.30 tot 11.45 uur
Groepen 6 gaan naar de Wilgenhof voor de les “Amfibieën en Reptielen”
Groep van juf Dorine
donderdag 8 december
van 09.00 tot 10.15 uur
Groep van juf Danitsja
vrijdag 9 december
van 09.00 tot 10.15 uur
Groep van meester/juf Nikki/Rianne vrijdag 9 december
van 13.30 tot 14.45 uur
Groep 3-4 krijgen in de speelzaal een voorstelling met de naam
“Gewoon anders”.
Wat als iedereen vooruit loopt, maar jij kan alleen achteruit? Wat als
iedereen praat, maar jij altijd zingt? Wat als iedereen een gat in de lucht springt,

maar jij plat op de grond ligt? Wat als iedereen klapt, maar jij stampt? Wat als iedereen denkt dat ze
normaal zijn en jij raar? Wat als jij denkt dat iedereen raar is en jij normaal?
Anders. Soms voel je je anders dan anderen. Of er zijn mensen die jou anders vinden. Soms is het moeilijk
om mee te kunnen doen. In dit verhaal wordt het 'anders' zijn overwonnen en worden de verschillen
gevierd.
Groep van juf Stephanie
donderdag 17 november
van 09.00 tot 09.45 uur
Groep van juf Ellen G
donderdag 17 november
van 10.00 tot 10.45 uur
Groep van juf Vera
donderdag 17 november
van 11.00 tot 11.45 uur
Groep van juf Marin/Carlinde
Groep van juf Marjolein
Groep van juf Marcella
Groep van juf Miriam

vrijdag 18 november
vrijdag 18 november
vrijdag 25 november
vrijdag 25 november

van 10.00 tot 11.45 uur
van 11.00 tot 11.45 uur
van 10.00 tot 10.45 uur
van 11.00 tot 10.45 uur

De groepen 5-6 krijgen in de klas een voorstelling met de naam “De dag ik een monster werd”

Soms gaan dingen niet zoals je zou willen. Koekjesdeeg dat uit elkaar valt, een spelletje dat je steeds
verliest, een ruzie die niet wordt opgelost. Heel vervelend, je hoofd wordt rood, je handen gaan trillen en
op het hoogtepunt komt het monster in je los.
Maar wist je dat dat monster een ongekende kracht kan zijn? Het monster blijkt enorm geduldig, megaslim
of superhandig. Welk monster zit er in jou verborgen?
In deze workshop worden de leerlingen stapsgewijs meegenomen en ontdekken zij welk monster er in hen
verborgen zit en wanneer het zich laat zien. Over dit monster schrijven ze een verhaal. Door het schrijven
en voorlezen van hun verhaal leren ze hoe ze vrienden met het monster kunnen worden en maken zij
kennis met de monsters van hun klasgenoten.
Groep van juf Dorine
woensdag 9 november
Groep van juf Danitsja
vrijdag 11 november
Groep van meester/juf Nikki/Rianne vrijdag 11 november

van 09.00 tot 11.00 uur
van 09.00 tot 11.00 uur
van 12.00 tot 14.00 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. 7) verschijnt op donderdag 17 november en wordt op de website
gepubliceerd. www.st-michael.nl

