
 

 

DE KLAPPER 
Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam 

Schooljaar 2018- 2019, nummer 12, donderdag 31 januari 2019 
st.michael@rvko.nl                                                                                                                          www.st-michael.nl 

Soms zegt een plaatje meer dan woorden…………….. 

 
 

We hebben hart voor elkaar 
Blok 4 van de Vreedzame School gaat van start. Thema is: We hebben hart voor elkaar. In de bijlage bij 
deze Klapper kunt u er meer over lezen. 
 
 

Schoolkleding 

Iedere twee jaar ontwikkelt de Oudercommissie een vrolijke, sportieve en modieuze kledinglijn met het 

logo van de school. Dit jaar is het weer zover! 

De verkoop van de schoolkleding vindt plaats rond de 10 minuten gesprekken begin maart. In de centrale 

hal van school komt een kraampje te staan waar de nieuwe collectie schoolkleding wordt getoond. Het 

kraampje is op onderstaande data en tijden geopend: 

Woensdag 6 maart:  12.00-13.00 
Donderdag 7 maart:  15.00-17.00 en 18.30-20.30 
Dinsdag 12 maart:  15.00-17.00 en 18.30-20.30 
Woensdag 13 maart: 12.00-13.00 
 
Op de genoemde data kunt u langskomen om te passen en te bestellen. Uw bestelling wordt zo snel 

mogelijk geleverd (het streven is voor de meivakantie). De kleding wordt speciaal voor ons gemaakt en kan 

dus niet worden geruild of teruggegeven. Tijdens de openingsuren van het kraampje kunt u het 

bestelformulier invullen en direct met pin betalen. De kleding wordt op school afgeleverd en de 

Oudercommissie zorgt voor een juiste verspreiding. 

Op de foto’s ziet u een impressie van de nieuwe St-Michael kledinglijn. Leuk om te dragen tijdens 

schoolactiviteiten zoals gym, avondvierdaagse, schoolreisje en in de vrije tijd. 
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Ziekmeldingen met vermelding van de naam uw kind en van de leerkracht s.v.p. per mail naar: 

ziekmeldingen@st-michael.nl 

 

 
 

Carnaval Donderdag 21 februari … ALAAFFFFFFF!!! 

Nog een paar weken en dan vieren we weer Carnaval op school! Elk jaar een groot feest, waarbij kinderen 
en leerkrachten lekker dansend en hossend door school gaan. Het programma begint traditiegetrouw met 
het overdragen van de sleutel aan Prins en Prinses Carnaval. De kinderen hebben een nieuwe naam 
verzonnen voor de school en samen met de Raad van Elf zijn zij voor één middag de ‘baas van de school’! 
De details:  

 Donderdag 21 februari van 13:00 – 15:00 uur. 

 Kleuters mogen ’s ochtends al verkleed naar school komen. 

 Alle andere kinderen mogen zich tussen de middag omkleden (’s ochtends gewoon les). 

 Op 3 plekken in de school staat een DJ klaar, een 
half uur lekker dansen en hossen. 

 Groepen 1 t/m 4 vullen de rest van de middag 
met spelletjes. 

 Groepen 5 t/m 8 organiseren een Sing-along/just 
dance show. 

 In en om school mag geen confetti worden 
gebruikt. 

 
Duik dus de verkleedkist in, leen iets van buren of vrienden of koop nog een leuke outfit… ALAAF!!!! 

Excursies ……….natuur én muziek 

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 14 februari en is ook te lezen op www.st-michael.nl 
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