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Voorbereidingen 2021-2022
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang.
Eén van de grote klussen daarbij is het indelen van de groepen 1-2 en 3.
Er worden volgend schooljaar 8 kleutergroepen gevormd en 3 groepen 3.
Het streven is erop gericht om zowel van de groepen 1-2 als van de groepen 3 gelijkwaardige groepen te maken.
Wij letten daarbij op de leerlingenaantallen, de verhouding tussen het aantal jongens en meisjes en de pedagogische
en didactische kenmerken in een groep.
Voor een groot aantal kinderen betekent dat dat zij in het nieuwe schooljaar ook een nieuwe juf krijgen.
Dat is altijd even wennen, maar de kinderen gaan altijd samen met één of meerdere vriendjes / vriendinnetjes over
naar de volgende groep.

Land van Chabot
Zit uw kind in groep 4, 5 of 6? Dan heeft het misschien al verteld over de wandeling die de kinderen gemaakt hebben
naar ‘Het land van Chabot’. Tijdens deze wandeling hebben de kinderen extra goed gekeken naar de omgeving en
die verbeeld, zoals ook Henk Chabot in zijn schilderijen de omgeving verbeeldde. Hij werd daarmee een
toonaangevende Rotterdamse expressionistisch kunstenaar werd. Henk Chabot (1894-1949) woonde en werkte aan
de Rotte, vlakbij school. Hij genoot er van het prachtige polderlandschap en maakte er veel bekende werken.
Om het aanbod op school te vergroten en kinderen meer dan voorheen kennis te laten maken met diverse
cultuuruitingen, zijn wij een samenwerking aangegaan met het Chabotmuseum in Rotterdam. Twee cultuurcoaches
van het museum zullen vanaf volgend jaar lessen verzorgen over kunst, erfgoed en burgerschap. De eerste activiteit
is de wandeling naar het ‘Land van Chabot’ met een opdracht om landschap te verbeelden.
Morgen wordt in het Chabotmuseum de tentoonstelling Het Rotte Land geopend. In aanwezigheid van de
wethouder leggen drie kinderen een ‘stukje land van Chabot’ in een vitrinekast van de tentoonstelling.
Alle kinderen ontvangen voor de zomervakantie een vrijkaartje voor de tentoonstelling in het Chabotmuseum.
De groepen 3 gaan op 10 juni de wandeling naar ‘Het land van Chabot’ maken.

Herinnering Lang weekend

De kinderen zijn op vrijdag 18 juni en maandag 21 juni vrij.

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 4 gaan in de komende periode op de kinderboerderij een les volgen over “In de sloot, uit de sloot”
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 17 juni en verschijnt ook op www.st-michael.nl

