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Dodenherdenking
Het is inmiddels een goede traditie dat de St. Michaëlschool op 4 mei bij de dodenherdenking aanwezig is bij het
monument bij de Irenebrug. Een afvaardiging van groep 7 legt er jaarlijks een krans en namens de kinderen van “De
Michaël” leest één van onze leerlingen een gedicht voor.
Alle kinderen en de ouders zijn van harte welkom. De herdenking vangt aan om 19.30 uur.

Ouderavond groepen 3 en 4
Op woensdagavond 19 juni organiseren Danny Bras en Irma Bergmans vanuit het wijkproject ‘IJzer smeed je
als het koud is’ een interactieve lezing over kinderen en emoties. Onderwerpen die tijdens deze avond aan
bod komen, zijn:
• Wat zijn emoties?
• Wat is het nut van emoties?
• Wat hebben kinderen hierin te leren en waarom is dat belangrijk?
• Hoe kun je je kind helpen bij angst, teleurstelling, verdriet of een driftbui?
• Hoe kan ik grenzen stellen en de relatie met mijn kind goed houden?
De ouders van de kinderen van de groepen 3 en 4 ontvangen een aparte uitnodiging.
Komend sschooljaar breiden we het project uit naar de groepen 5 en 6.

Avond4daagse op 20-21-22 en 23 mei
Zet deze 4 dagen alvast op de familiekalender, want wie wil er nu niét de avondvierdaagse lopen?
I.v.m. de meivakantie krijgt u alvast het inschrijvingsformulier met deze klapper.
De grijsgekleurde Sint-Michaël-box staat ook al vanaf nu op de balie bij de
hoofdingang van onze school.
Hopelijk is er zo ruim de tijd voor iedereen om zich in te schrijven.
Uiterlijk inschrijven is op vrijdag 10 mei (in de week na de meivakantie).
De Oudercommissie

Bericht van de oudercommissie
Gezocht: Nieuwe leden voor de oudercommissie en een secretaris
Wil je als ouder meer betrokken zijn bij school, een bijdrage leveren aan allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals
het schoolreisje, kerst en carnaval en houd je ervan om dingen te regelen en te organiseren, dan is de
oudercommissie iets voor jou!
Op deze manier leer je andere ouders, leerkrachten en het reilen en zeilen op school beter kennen. Je hebt inspraak
in de vormgeving van activiteiten en kunt ideeën aanreiken aan de directie.
De tijdsinvestering is beperkt. Een keer in de zes weken wordt er ’s avonds vergaderd. Daarnaast word je in overleg
voor maximaal 3 activiteiten ingedeeld, die je samen met mede commissieleden en leraren organiseert. Hierdoor is
de tijdsbelasting beperkt, gemiddeld zo’n 6 uur per activiteit. Daarbij wordt onderling afgestemd wie wat kan doen,
afhankelijk van de beschikbaarheid. Als je dus overdag slechts af en toe beschikbaar bent, is dat geen probleem. Wel

vragen we je om je voor minimaal 3 jaar te committeren, zodat we kunnen zorgen voor een goede
kennisoverdracht.
De secretaris heeft een andere rol. Hij of zij organiseert geen activiteiten, maar maakt samen met de voorzitter en
penningmeester deel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) van de OC. Het DB heeft regelmatig overleg met de directeur
om zaken rond school (activiteiten) te bespreken en is verantwoordelijk voor het functioneren van de OC. Daarnaast
heeft de secretaris de volgende taken, welke gemiddeld zo’n 1 uur per week kosten en naar eigen inzicht zijn in te
delen:
 Notulen van de vergaderingen maken;
 In overleg met de andere leden van het DB de agenda voor de vergaderingen voorbereiden;
 Opstellen van een jaarverslag (één keer per schooljaar);
 Voorbereiden van de ALV.
Als je interesse hebt om OC lid of secretaris te worden, dan kun je contact opnemen met de huidige secretaris
Antoinette Horstman (06-11333141) of met Daphne de Witte-ter Horst, de penningmeester (06-18244067).
Natuurlijk kan je ook contact met ons opnemen als je eerst wat extra informatie wenst.

Het team van ‘De Michaël’ wenst iedereen een zalig Pasen en een fijne vakantie!

De meivakantie duurt t/m zondag 5 mei.

Extra in en buiten de school ……….

natuur, theater én muziek

De groepen 7 en 8 gaan naar de Kunsthal voor een les over Science Fiction
7A juf Elyse
dinsdag 7 mei
7B juf Marijke/Tessa
dinsdag 7 mei
8A meester Martijn
woensdag 8 mei
8B Juf Jacqueline
donderdag 9 mei
8C meester Dennis/Daniel
donderdag 9 mei

van 10.00 tot 12.00 uur
van 12.45 tot 14.45 uur
van 10.00 tot 12.00 uur
van 10.00 tot 12.00 uur
van 14.45 tot 14.45 uur

De groepen 1-2 krijgen op school een voorstelling ‘Zoem de Bij’’.
Groep 1-2 juf Amy
donderdag 9 mei
Groep 1-2 juf Linda
donderdag 9 mei
Groep 1-2 juf Laura
donderdag 9 mei
Groep 1-2 juf Miriam
donderdag 9 mei
Groep 1-2 juf Marjolein
donderdag 16 mei
Groep 1-2 juf Sandra/Carolien
donderdag 16 mei
Groep 1-2 juf Vivianne
donderdag 16 mei

van 09.00 tot 09.50 uur
van 10.10 tot 11.00 uur
van 13.00 tot 13.50 uur
van 14.10 tot 15.00 uur
van 09.00 tot 09.50 uur
van 10.10 tot 11.00 uur
van 13.00 tot 13.50 uur

De groepen 4 gaan naar de Wilgenhof en volgen daar een les “In de sloot, uit de Sloot”.
Groep 4A juf Danitsja
maandag 13 mei
van 13.30 tot 14.45 uur
Groep 4B juf Ellen
dinsdag 14 mei
van 13.30 tot 14.45 uur
Groep 4c juf Marieke/Marlin
woensdag 15 mei
van 09.00 tot 10.15 uur
De groepen 5 gaan naar de Wilgenhof en volgen daar een les over amfibieën en reptielen.
Groep 5A juf Ellen
maandag 17 juni
van 09.00 tot 10.15 uur
Groep 5B juf Anneloes
dinsdag 18 juni
van 09.00 tot 10.15 uur
Groep 5C juf Melissa
dinsdag 18 juni
van 13.30 tot 14.45 uur

Ziekmeldingen met vermelding van de naam uw kind en van de leerkracht s.v.p. per mail naar:

ziekmeldingen@st-michael.nl
De volgende Klapper verschijnt donderdag 16 mei en is ook te lezen op www.st-michael.nl

