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 “Het Nationaal Ouderenfonds” 

Dit schooljaar hebben de kinderen een stem gehad in de wijze waarop geld ingezameld is voor het 

jaarlijkse goede doel. Het heeft geholpen! We hebben een fantastisch bedrag opgehaald voor het 

Nationale Ouderenfonds. 

Het Ouderenfonds komt op voor ouderen en zegt: ‘iedere oudere telt mee’! 1.000.000 ouderen in 

Nederland zijn eenzaam, waarvan 200.000 ouderen zelfs extreem eenzaam zijn. Die 200.000 ouderen 

hebben per maand hoogstens 1 sociaal contactmoment. Het Ouderenfonds bestrijdt deze eenzaamheid 

met eigen projecten en diensten.  

De opbrengst van € 6693,95 zal besteed gaan worden aan 
‘Zomeruitjes’ voor zo’n 140 ouderen. 
Jaarlijks organiseert het Ouderenfonds stranduitjes in o.a. Kijkduin, 
Petten, Domburg, Texel en Ameland en gaan zij met ouderen weer 
naar de zee. Sommige ouderen hebben tientallen jaren de zee niet 
meer gezien, geroken of gevoeld.  
Met speciale strandrolstoelen maken zij er een echte minivakantie 
van. Een dag waar ouderen nog lang met veel plezier op terug 
kunnen kijken. De zomeruitjes zijn inclusief koffie, gebak, lunch, 

drankjes en het onmisbare advocaatje. Vrijwilligers helpen met de ontvangst, de bediening en het 
begeleiden (duwen) van de strandrolstoel. In 2017 hebben zij met de stranduitjes ongeveer 3500 ouderen 
een onvergetelijke dag kunnen bezorgen.  
 
Het ouderenfonds heeft ons, mede namens de ouderen, bedankt en aangegeven ongelooflijk blij te zijn 
met de donatie! Hulde aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat! 
 

Op tijd beginnen 

Het is van belang dat de (les)activiteiten op school op tijd kunnen beginnen. Om die reden gaan de deuren 
om 8.20 uur open, zodat iedereen rustig de school in kan. 
We vragen u vriendelijk om er rekening mee te houden dat álle groepen, ook de groepen 1-2,  om 8.30 uur 
willen starten. Wij vragen u dus om ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd zijn én…..dat u zelf op tijd de 
klas / school weer verlaten heeft. 
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De Vreedzame School 

Blok 3 van de Vreedzame school is gestart. In dit blok leren wij de kinderen om écht 
naar elkaar te luisteren. Het gaat om het luisteren én om het verplaatsen in een 
standpunt van een ander. In de bijlage kunt u hier meer over lezen. 
Voor de ouders van de kinderen uit groep 1-2 is weer een ‘Kletskaart’ toegevoegd. 
Hierop kunt u zien hoe wij met de jongste kinderen met dit thema aan de slag gaan. 

 

Een goed begin van 2019 

In de eerste week van 2019 kregen wij de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek binnen. Een mooi 
rapport waar we met elkaar trots op mogen zijn! 

 

 
Er zijn door zowel ouders, als kinderen en collega’s waardevolle opmerkingen gemaakt over de 
gewaardeerde aspecten van onze school én over zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Een analyse van 
het hele onderzoek zal leiden tot doelstellingen in de komende periode. Wij houden u op de hoogte. 
 
Op de MR-vergadering van 12 maart wordt het rapport besproken met de ouder- en personeelsgeleding. 
 

Excursies  

De groepen 1-2 krijgen op school een muziek- en luistervoorstelling “Laat maar los Koala”. 
Deze voorstelling gaat over bang en dapper zijn. Aan de hand van grote platen wordt een verhaal verteld 
over een Koala die zijn boom niet los durft te laten. De Koala leert dat het leuk is om nieuwe dingen te 
proberen en zo overwint hij zijn angst.  
Groep 1-2 Miriam   woensdag 23 januari    09.00 – 09.50 uur 



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

ziekmeldingen@st-michael.nl 

 

Groep 1-2 Marjolein   woensdag 23 januari    10.00 – 10.50 uur 
Groep 1-2 Sandra/Carolien  woensdag 30 januari    09.00 – 09.50 uur 
Groep 1-2 Vivianne   woensdag 30 januari    10.00 – 10.50 uur 
 
De groepen 5-6 krijgen een muziekles “Multi Jam” 
Bij de Multi Jam kom je op bezoek bij de ‘muziekdokter’ en verteller en muzikant Winston Scholsberg en 
zijn muzikanten. Kinderen krijgen een interactieve voorstelling te zien waarin verschillende liedjes worden 
gespeeld, allerlei instrumenten worden gebruikt en spannende muziekverhalen worden verteld. De 
muzikanten maken er samen met de kinderen een spetterend feest van met liedjes en 
muziekinstrumenten vanuit de hele wereld waar de kinderen zelf op mogen spelen.  
Groepen 5     vrijdag 01 februari   09.30 – 11.30 uur 
Groepen 6     vrijdag 08 februari   09.30 – 11.30 uur  
 
De groepen 7 gaan naar ’De Wilgenhof’ voor een les “De Levende Zee’  
De Noordzee is een bijzonder ecosysteem. Via de Maas staat de Noordzee in contact met de stad. Zonder 
dijken en waterkering zaten wij nu waarschijnlijk op de zeebodem. Reden genoeg om eens nader kennis te 
maken.  
Groep 7A juf Elyse   Donderdag 17 januari    13.30 – 14.45 uur 
Groep 7B juf Marijke/Tessa  Maandag 21 januari    13.30 – 14.45 uur 
 
De groepen 7-8 gaan naar de Marinierskapel in de Doelen 
De Marinierskapel is van alle markten thuis en speelt voor koningen en koninginnen, maar ze speelt ook 
schoolconcerten. De Grote Zaal van de Doelen wordt tot in de kleinste uithoek gevuld met hun klanken van diverse 
blaasinstrumenten en slagwerk. De presentator nodigt de kinderen tijdens dit concert uit om mee te zingen en 
ritmes mee te klappen.  
Groepen 7 en 8     maandag 25 maart   11.15 – 12.15 uur 

 
 
 
 
 
 

De volgende Klapper verschijnt donderdag 31 januari en is ook te lezen op www.st-michael.nl 
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