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Sinterklaas 
Gelukkig is alles goed gekomen en is Sinterklaas afgelopen zaterdag mét zijn Pieten in het land 
gearriveerd. 
We hebben op school gemerkt dat de kinderen enorm hebben meegeleefd. Zeker toen de 
pakjesboot gezonken was, was er enige verwarring. Nu wachten de kinderen op de komst van 
Sinterklaas op school. 
Op dinsdag 22 november mogen de kinderen hun schoentje zetten in de klas. Zou er op 
woensdag iets in de schoen zitten?? 

 
Op maandag 5 december komt de Sint op school. De klassen verzamelen zich na binnenkomst 
op het schoolplein. Aan ouders die de aankomst willen meemaken het verzoek om achter het 
hek te gaan staan.  
Daarna zullen de kinderen (groep 1  t/m 5) op audiëntie gaan bij de Sint.   
Om 15.00 uur is boven de hoofdingang de traditionele balkonscene van Sinterklaas en zijn 
gevolg. 
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben Sinterklaas geholpen en zijn druk bezig met de 

surprises én het gedicht.  
 
PS Op het plein Beethovensingel zijn aanstaande zaterdag vanaf 11.15 uur allerlei Sinterklaasactiviteiten. Om 15.15 
uur is er een meet en greet met Sinterklaas en zijn Pieten, waaronder een Glutenvrije Piet. Ook op school houden we 
zoveel mogelijk rekening met bekende allergieën. 
 

Kerstdiner  
Op woensdag 21 december is het tijd voor het kerstdiner. De kinderen kunnen dan hun eigen gerechtjes meenemen 
naar school en samen genieten van een gezellig sfeervol kerstdiner. De inloop is om 17.30 uur en het diner zal 
starten om 18.00 uur. Om 19.30 gaan de kinderen weer naar huis. Uiteraard mogen de kinderen hun mooiste kleding 
aan om er een prachtige en onvergetelijke avond van te maken. 
In de Klapper van 1 december volgt de aanvullende informatie. 
 

“Wijntje op het pleintje” 
Eindelijk mag het dan weer, het jaarlijkse ‘Wijntje Op Het Pleintje’! Tijdens het kerstdiner van de kinderen zal er op 
het schoolplein van 18.00 tot 19.30 uur tijd en ruimte zijn voor een gezellig samenzijn van de ouders.  

In de volgende Klapper ontvangt u de uitnodiging van de OC die dit organiseert. 
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RIJK AANBOD 

Uitjes, gastlessen en excursies 

 
  

De eerste groep 6 is naar het vakcollege Hillegersberg geweest om daar een 
echte les techniek te volgen. Het vakcollege heeft niet alleen een prachtig 
geoutilleerde ruimte, maar ook gespecialiseerde vakdocenten die met 

passie een techniekles hebben aangeboden. 
Ik geef hierbij graag de reactie van een vakdocent: 

“Wat een cadeau om de groep van je eigen dochter op bezoek te krijgen om een les techniek te 
komen volgen. En dat lag niet alleen aan het feit dat mijn dochter langskwam, wat zitten onze kids in een 
fijne groep. Tof om te zien dat ook een praktisch vraagstuk wordt aangepakt of dat het de normaalste zaak 
van de wereld was. Nieuwe vaardigheden werden aangeboord en/of aangeleerd. Samenwerken, kritisch 
kijken, beoordelen, verbeteren, ieder op zijn motorisch niveau. Iedereen ging naar huis met een product 
welke jullie binnenkort allemaal thuis mogen bewonderen. Ons doel was de kids een product mee te geven 
en dat is bij iedereen gelukt. Voor ons, als docenten van het Vak College Hillegersberg, was het een top 
dag. Hopelijk hebben jullie kids dit ook zo ervaren. Best fijn om allemaal gemotiveerde niet puberende 

leerlingen in je lokaal te hebben. Toppers zijn het!😊” 

Dank aan onze collega’s van het Vakcollege Hillegersberg! 
 
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 
 
De groepen 5 sluiten op vrijdag 25 november het thema Aardse Extremen af met Stormchasers  
Stormchasers zijn mensen die de wereld over reizen op zoek naar de grootste stormen. 
De groepen 5 krijgen bezoek van een stormchaser, hij komt spannende en informatieve verhalen vertellen, 
laat foto’s zien en de kinderen gaan in een stormchaser auto kijken. 
 
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 Marin/Carlinde vrijdag 18 november van 10.00 tot 11.45 uur 
Groep van juf Marjolein vrijdag 18 november van 11.00 tot 11.45 uur 
Groep van juf Marcella vrijdag 25 november van 10.00 tot 10.45 uur 
Groep van juf Miriam vrijdag 25 november van 11.00 tot 10.45 uur  
 
Nieuws uit het land van CHABOT voor de groepen 6 en 7. 

Donderdag 24 november komt er een gastspreker van het 
kunstenaarscollectief 'Het observatorium". 
Dit collectief maakt kunstwerken in de openbare ruimte en zijn nu 
gevraagd om in het land van Chabot een ode aan Chabot te 
brengen in de vorm van een kunstwerk. 
De spreker heet Ruud Reutelingsperger.  
Ruud komt op donderdag 24 november voor alle groepen 6 en 7. 
Hij zal zijn praatje in de centrale hal houden. Ook komen er 2 
groepen van Prins Alexanderschool op bezoek.  

 

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. 8) verschijnt op donderdag 1 december en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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