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WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
De vakantie zit er op. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de vrije tijd en energie opgedaan om
met plezier aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
Wij zijn er klaar voor!

Dislocatie Eduard van Beinum
De kinderen van groep 7 wensen wij in het bijzonder een fijn jaar toe. Zij starten maandag in de nieuwe
lokalen in het gebouw van de Eduard van Beinum. Het toegangshek aan de Henriette Bosmanslaan is
dichtgemaakt, daarom is onze entree aan de kant van de Bizetlaan. Daar kunnen ook de fietsen gestald
worden en kunnen de kinderen doorlopen naar de entreedeuren van de lokalen. Wij zijn op de speelplaats
aanwezig om de kinderen welkom te heten en de weg te wijzen.
Juf Elyse zou met pensioen gaan, maar….zij blijft graag nog 2 dagen per week op De Michaël! Wij maken
graag gebruik van haar jarenlange ervaring in groep 7. Op maandag werkt zij in de groep van juf Zarife en
op dinsdag in de groep van meester Laurent.
Juf Jacqueline komt daarmee beschikbaar voor andere werkzaamheden in de school.

VERKEER ook belangrijk voor opa’s, oma’s, oppassers etc.
Ook de verkeersstromen in de wijk komen volgende week weer op gang. Voor velen is de school op
loopafstand, voor anderen op fietsafstand en weer anderen komen met de auto.
1) De voetgangers. Hoera, jullie lopen gezellig naar school. Kijk goed uit!
2) De fietsers. Hoera, goed voor het milieu en je lichaamsbeweging. Plaats de fiets in de fietsenstalling
bij de gymzaal. Je kan het beste via de Pergolesilaan erin rijden. Plaats je fiets zoveel mogelijk in een
rek. Dan is de kans op vallen en beschadiging het minst. De kinderen van groep 7 die op de fiets
komen plaatsen de fiets in de stalling aan de kant van de Bizetlaan.
3) De automobilisten. Hoera, want zij houden rekening met het overige verkeer, rijden stapvoets en
bedenken dat kinderen onverwacht de weg op kunnen schieten. Zij staan goed en nooit dubbel
geparkeerd, op afstand van de oversteekplaatsen.
Automobilisten mogen vanaf de kant van de Mozartlaan NIET de Mahlersingel en NIET de
Pergolesilaan in rijden. Dit voorkomt vastlopen van het verkeer én voorkomt onveilige situaties
voor de fietsende kinderen.
DANK VOOR IEDERS BEGRIP EN MEDEWERKING

OVERBLIJFASSISTENTIE
Voor het overblijven zijn wij een samenwerking aangegaan met Kcal (kilocal). Medewerkers begeleiden de
kinderen bij sport- en spelactiviteiten in de grote pauze.
Voor toezicht en assistentie bij het overblijven zijn wij op zoek naar ouders, opa’s, oma’s of andere
vrijwilligers die bereid zijn op één of meerdere dagen tussen 11.45 uur en 13.15 uur te helpen.

Bent u zelf bereid om te helpen, of kent u mensen die hier geschikt voor zijn, neemt u dan a.u.b. contact
op met Nathalie Admiraal n.admiraal@rvko.nl .
Voor de assistentie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
De kosten voor het overblijven zijn onveranderd € 110,-- per schooljaar. U ontvangt donderdag 25 augustus een
betaalverzoek van Wisscollect. Blijft uw kind minder of niet over, wilt u dat dan ook doorgeven aan Nathalie
Admiraal (n.admiraal@rvko.nl ). Dan zal zij de factuur aanpassen of verwijderen.

IN- en UITGANGEN
In verband met de verkeersstromen in de school vragen wij u en de kinderen om uitsluitend van de
genoemde ingangen gebruik te maken.
De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben hun lokaal op de begane grond en maken gebruik van de
entreedeur van de klas die grenst aan de speelplaats.
De kinderen van de groepen 4 maken gebruik van de entreedeur aan de zijkant van de school, aan de kant
van de Pergolesilaan.
De kinderen van groep 5 t/m 8 maken gebruik van ingang aan de kant van de fietsenstalling als zij met de
fiets komen en anders komen zijn door de hoofdingang naar binnen.
Ophalen van de kinderen: u wordt vriendelijk verzocht bij het ophalen van de kinderen buiten te wachten.
De kinderen van de groepen 1-2 en de groepen 3 gaan om 15.00 uur via hun eigen lokaaldeur naar buiten.

Oudervertelgesprekken voor de groepen 1 t/m 8
Op donderdag 1 september en dinsdag 6 september zijn er “oudervertelgesprekken”.
In het oudervertelgesprek staat de sociaal/ emotionele ontwikkeling van het kind centraal. Dit gesprek
heeft als doel dat de leerkracht het kind via de ouders leert kennen. De ouders worden als
ervaringsdeskundigen meegenomen in het gesprek over de leerling. Het is eveneens een prettige
(hernieuwde) kennismaking met de leerkracht(en).
Donderdag ontvangt u de link van Schoolgesprek waarmee u kunt intekenen voor het
‘oudervertelgesprek’.
Ter voorbereiding op het gesprek krijgt u dan ook een formulier dat u kunt invullen. Het formulier is slechts
een mogelijke leidraad voor het gesprek.

Gym en zwemrooster
Gymnastiekrooster
Maandag
08.30-09.20 3C Juf Marcella
09.20-10.10 3D Juf Miriam
10.10-11.00 3A Juf Marin/Carlinde
11.00-12.00 3B Juf Marjolein
12.45-13.30 8C Juf Marijke/Tessa
13.30-14.15 8B Meester Dennis
14.15-15.00 8A Meester Martijn
Dinsdag
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-12.00

7C Meester Laurent
6A Juf Dorine
6B Juf Danitsja
5C Juf Maylang/Grazia

12.45-13.30 7B Meester Edgar
13.30-14.15 6C Meester Nikki/Juf Anneloes
14.15-15.00 7A Juf Zarife
Woensdag
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-12.00

4B Juf Ellen G
4C Juf Vera K
4A Juf Stephanie
5A Juf Ellen V

Donderdag
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-12.00
12.45-13.30
13.30-14.15
14.15-15.00

3A Juf Marjolein
3D Juf Miriam
3C Juf Marcella
5B Juf Anneloes
8A Meester Martijn
8C Juf Marijke/Tessa
8B Meester Dennis

Vrijdag
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-12.00
12.45-13.30
13.30-14.15
14.15-15.00

3B Juf Marin/Carlinde
6C Meester Nikki/Juf Anneloes
6A Juf Dorine
7B Meester Edgar
7A Juf Zarife
6B Juf Danitsja
7C Meester Laurent

Zwemrooster
Maandag
09.30-10.30 uur
oneven weken
09.30-10.30 uur
even weken
De bus vertrekt om 09.00 uur
Donderdag
11.00-12.00 uur
oneven weken
11.00-12.00 uur
even weken
De bus vertrekt om 10.30 uur

4A Juf Stephanie en 4C Juf Vera K
5B Juf Anneloes en 5C Juf Maylang/Grazia

5A Juf Ellen V
4B Juf Ellen G

RIJK AANBOD
Uitjes, gastlessen en excursies
Zo aan het begin van het schooljaar zijn er nog geen uitjes, gastlessen en excursies.
Wel staat het schoolreisje voor de deur: donderdag 22 september gaan de kinderen op schoolreis. De dag
erna, vrijdag 23 september zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het team.

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

