
 

 

DE KLAPPER 
Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam 

Schooljaar 2018- 2019, nummer 13, donderdag 14 februari 2019 
st.michael@rvko.nl                                                                                                                          www.st-michael.nl 

Rapporten 
Woensdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Bij het rapport ontvangt u ook (groep 3 t/m 8) de 
resultaten van de afgenomen Citotoetsen. 
Wij kijken uit naar de 10-minutengesprekken. U ontvangt woensdag de link om in te tekenen op donderdag 7 maart, 

of dinsdag 12 maart. Omdat in groep 8 de adviesgesprekken hebben plaatsgevonden, zijn er geen 10-

minutengesprekken bij het rapport. 

Wij wijzen er graag op dat het in ons onderwijs om meer gaat dan de cijfers op het rapport of de ontwikkeling in de 
cito-resultaten! De toetsen laten immers niet zien dat elk kind uniek en speciaal is.  
Aan Cito zie je niet dat een kind een muziekinstrument bespeelt, dat een kind goed kan dansen, of mooie 
kunstwerken maakt. 
Ook geeft het niet aan hoe kinderen met elkaar omgaan, of ze vrienden hebben waar ze op kunnen rekenen of zelf 
een steun zijn voor anderen. Zij laten niet zien of een kind humor heeft, sportief is, of vriendschappen kan 
onderhouden. 
Aan de getalletjes kan je niet zien of een kind zorgzaam, vrolijk, aardig, betrouwbaar of lief is. 
Ook kan je er niet aan aflezen hoe een kind tot de resultaten gekomen is. 
Kortom de citoscores zeggen wel iets, maar zeker niet alles! 
Als wij naar de kinderen kijken, nemen wij al die aspecten wél mee.  

Omdat ook deze aspecten van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind én zijn of haar geluk  
 

Carnaval Donderdag 21 februari … ALAAFFFFFFF!!! 

Donderdag vieren we het carnaval op school. 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!!!! 
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De staking op vrijdag 15 maart 

In het hele onderwijs – van basisschool tot universiteit-  is opgeroepen tot een staking op vrijdag 15 maart. 
Het staat al vast dat ook leerkrachten bij ons op school, gebruik maken van het stakingsrecht. Zij gaan die 
dag naar het Malieveld in Den Haag en strijden voor meer investeringen in het onderwijs én voor een 
rechtvaardiger salaris. Gelet op het lerarentekort is het van belang dat ons beroep aantrekkelijk is. Daar 
hoort een passend salaris bij.  
Vóór de vakantie hebben we een beeld van het aantal stakers en informeren wij u of de hele school 15 maart dicht is 
of dat een aantal groepen die dag vrij zijn i.v.m. de staking. 
 

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. 

   

Excursies ……….theater én muziek 

De groepen 5-6 hadden nog een voorstelling te goed, omdat de Martin Luther King Voorstelling niet door kon gaan. 
Ze gaan nu naar ‘Dag Meneer van Dalen’. Een voorstelling vol verrassingen, doorspekt met humor en mooie 
vondsten. Je hebt nog nooit zo hard gelachen om het zeggen van vaarwel. Meneer van Dalen woont alleen in zijn 
huisje aan een drukke straat. Wanneer hij binnen is en zijn deur sluit, heeft hij de rust om in zijn eigen wereld te 
duiken. Hij droomt weg bij de gedachte dat hij ooit eens zal varen op open zee. Maar Meneer van Dalen is oud, zo 
oud dat niemand precies meer weet hoe oud hij is. Dus hij moet opschieten met zijn wens, voor het te laat is. Of is 
het al te laat? Meneer van Dalen weet niet dat dit een bijzondere dag gaat worden, waar zomaar eens een wonder 
zou kunnen gebeuren…  

Groepen 5-6      dinsdag 12 maart   13.30 – 14.30 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 



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

ziekmeldingen@st-michael.nl 

 

 

De voorjaarjaarvakantie is van a.s. donderdag 15.00 uur tot en met zondag 3 maart 

 
 
 
 
 
 
 

De volgende Klapper verschijnt donderdag 7 maart en is ook te lezen op www.st-michael.nl 
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