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Versoepeling
Net als u zijn ook wij blij met de ‘versoepelingen’.
Voor het basisonderwijs geldt echter nog steeds het protocol van februari. Die maatregelen zijn niet
versoepeld. Vandaar aan alle ouders het vriendelijke verzoek om uw kind(eren) te controleren op neten en luizen.
Op deze site vindt u alle informatie https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
We vragen u ook om de overige maatregelen, waaronder de beslisboom in acht te blijven nemen.

Avond4daagse (herhaling)
Met de Home Edition wordt de gelegenheid geboden een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote
groepen tegelijk, zoals we gewend zijn. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier
dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen
maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of
doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad!
Hoe werkt het?
Allereerst melden de wandelaars zichzelf en eventuele andere deelnemers aan via het inschrijfformulier. Daarbij kan
per deelnemer de afstand (2,5 – 5 – 10 km) gekozen worden en voor de hoeveelste keer de deelnemer loopt.
Vervolgens wordt er via een mail uitleg gegeven hoe je toegang krijgt tot de app eRoutes. Via deze app kunnen er
verschillende routes aangemaakt worden vanaf een vast vertrekpunt, bijvoorbeeld je thuisadres. Dat is ook meteen
het eindpunt. Natuurlijk ontvangen de deelnemers na afloop de officiële Avond4daagse medaille! Deze kan na 1
Ben jij ook van de partij tijdens Avond4daagse - Home Edition? Meld je dan aan! Eerst meer weten?
Bezoek www.avond4daagse.nl of kijk bij de Veelgestelde vragen.
In de week na de laatste wandeling kan de medaille opgehaald worden op de Breedveldsingel 40 in Rotterdam op
maandag en donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur

Bericht van de schoolfotograaf
Beste ouders, verzorgers,
Samen met mijn collega Marline heb ik met veel plezier en enthousiasme foto’s van uw kind(eren) gemaakt. Ik hoop
dat u tevreden bent met het resultaat.
Uw kind ontvangt vandaag via school informatiekaartje(s) 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. U kunt
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: U betaalt tot en met zondag 30 mei 2021 €10,95 voor een speciale actie-set. (Voordeelset)Tot en met deze
datum vergoeden wij ook uw verzendkosten bij een besteding van minimaal € 35,00 aan fotoafdrukken. Vanaf
maandag 31 mei vervallen beide acties.
U kunt de inlogcodes meerdere malen gebruiken, en ook afgeven aan bijvoorbeeld grootouders. Tip: maak een foto
van de codes met uw mobiele telefoon, zodat u deze niet kwijt raakt.
Met vriendelijke groet,
Desirée Verstege
DV-Fotografie
Inhaalmoment.
Op dinsdag 15 juni worden de kinderen die niet op school waren voor de schoolfotograaf, alsnog op de foto gezet.

Uitstapjes
Lessen kinderboerderij de Wilgenhof
De groepen 6 gaan in de komende periode een les volgen over amfibieën en reptielen.
Deze les wordt digitaal aangeboden.
Groep 6 van juf Jacqueline/Rosalie
dinsdag 8 juni 09.00 tot 10.15 uur
Groep 6 van juf Zarife/Diandra
dinsdag 15 juni 13.00 tot 14.15 uur
De groepen 3 en 4 gaan in de komende periode op de kinderboerderij een les volgen over “In de sloot, uit de sloot”
Groep 3 van juf Marjolein/Sabine
donderdag 20 mei
09.00 tot 10.15 uur
Groep 3 van juf Marin/Carlinde
vrijdag 28 mei
09.00 tot 10.15 uur
Groep 3 van juf Marcella
vrijdag 28 mei
10.45 tot 12.00 uur
Groep 4 van juf Danitsja
donderdag 3 juni
09.00 tot 10.15 uur
Groep 4 van juf Ellen/Fietje
vrijdag 4 juni
09.00 tot 10.15 uur
Groep 4 van juf Vera/Vera
maandag 14 juni
13.00 tot 14.15 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 verschijnt donderdag 3 juni en verschijnt ook op www.st-michael.nl

