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De technobiel is op school! 
 

Dat wil zeggen, hij heeft zijn plekje gevonden op de parkeerplaats op de Hoogelanddreef.  
De Technobiel is een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen op allerlei manieren van techniek 
kunnen proeven. De technobiel telt twee verdiepingen waar van alles onderzocht kan worden en is 
bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en voor de eerste klas van het 
voortgezet onderwijs. Onze groepen 7 en 8 gaan er aan de slag. 
 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 16 april komt de schoolfotograaf op school. Er zullen weer mooie portretfoto’s, groepsfoto’s en 
broertje(s)/zusje(s) foto’s worden gemaakt. Na schooltijd kunnen er foto’s gemaakt worden van kinderen 
met hun broer(tjes) en zus(jes) die niet (meer) bij ons op school zitten. 
Er is gekozen voor een witte achtergrond. U kunt hiermee rekening houden bij de kleur van 
de kleding. 
 
Woensdag 15 mei is de inhaaldag. 
De foto’s kunnen dit jaar online worden besteld en betaald. Op die manier worden geen 
reeds afgedrukte foto’s weggegooid als ze niet worden afgenomen. 



De Koningsspelen vrijdag 12 april     

De Koningsspelen komen eraan en ook dit jaar hebben we een leuk programma voor de kinderen.  
 
Alle kinderen gaan ’s morgens op de gewone tijd naar de klas.  
Om 08.45 uur verzamelen alle kinderen buiten op het plein om de 
Pasapas te zingen en te dansen. Hierna begint het programma, de 
groepen zijn als volgt ingedeeld. 
 
Op het schoolplein 
’s morgens de groepen van juf Amy, juf Linda, juf Laura, juf Miriam en juf 
Marjolein. 
‘s middags de groepen van juf Sandra/Carolien, juf Vivianne, juf Carlinde/Marin, juf Marcella en juf 
Maylang  
 
In het bos op de velden  
’s morgens de groepen van juf Ellen (gr.4), juf Marieke/ juf Marin, juf Anneloes, juf Alessandra/ juf Dorine, 
meester Edgar, juf Marijke/juf Tessa, juf Jacqueline / juf Vera 
’s middags de groepen van juf Danitsja, juf Ellen (gr 5), juf Melissa, meester Laurent, juf Elyse, meester 
Martijn, meester Dennis. 
 
In klas wordt het lied Pasapas geoefend. Al u hier klikt, kunt u samen met uw kind(eren) ook oefenen. 
 
Vanuit de Koningsspelen wordt het drinken van water gestimuleerd.  Water drinken is essentieel om goed 
te functioneren en presteren, zeker als je veel beweegt.  Wij willen de kinderen ook stimuleren om meer 
water te drinken.  
Daarom willen we u vragen om uw kind tijdens de Koningsspelen een bidon met water mee te geven. Het 
liefst voorzien van de groepen en de naam van uw kind.  
 

Paasontbijt 2019 
Net als voorgaande jaren gaan de kinderen voor elkaar een lekker paasontbijtje maken. 
Dit jaar is dat op donderdag 18 april. Om de kinderen ruim de tijd te geven om dit voor te bereiden krijgen 
ze morgen (5 april) de lootjes en dozen mee naar huis.  
 
Voor de ouders (van de kleuters), die dit evenement nog nooit hebben meegemaakt. Het is handig te 
weten dat er veel verschillende creatieve uitingen zijn. Van dozen volgeplakt met bijvoorbeeld coole 
glitterstickers en kleine kuikentjes tot creatieve meesterwerken. Het leukste is dat met een klein beetje 
hulp aan je kleuter het een mooie paasdoos gaat worden voor een klasgenootje.  
 
Let op: s.v.p. geen extra snoep in de doosjes. 
 
Veel plezier met het knutselen en vullen van de dozen. 
 

PAASVIERING 
Donderdagochtend vieren we om 10.45 uur met alle kinderen het paasfeest in de centrale hal. 
Volgens katholieke traditie ontsteken we de paaskaars, we zingen met elkaar en kinderen beelden het 
paasverhaal uit.  Ook het begin van nieuw leven en de lente komt aan de orde. Aan het eind van de viering 
is er een prachtige lenteboom op het podium ontstaan. 

 
 
 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpw8eCpJPhAhUJZFAKHXY5C2EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stichtingvib.nl/activiteiten/koningsspelen-2019/&psig=AOvVaw1M2_lrSwVuXEjepnaB_2am&ust=1553259319504074


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

ziekmeldingen@st-michael.nl 

 

 

 
De school staat deze periode weer bol van activiteiten. Bijzondere activiteiten en 

excursies die onmogelijk zijn zonder de ondersteuning van ouders.  
Of het nu om projectactiviteiten, excursies, de paasontbijtjes, de Koningsspelen, of 

andere hulp gaat….  
WIJ ZIJN BLIJ MET AL UW HULP. 

Daarbij weten wij zeker dat ook de kinderen dit waarderen! 
 

 
 

 
 

De meivakantie start donderdag 18 april om 12 uur. 
 

Excursies ………. theater én muziek 

De groepen 3 en 4 krijgen een voorstelling op school “Roodkapje uit de Hoge Hoed”. 
Een acteur vertelt het verhaal en speelt ook alle rollen. De acteur maakt gebruik van rekwisieten en simpele 
aanduidingen van de personages d.m.v. bijv. doeken. Alles komt uit één koffer. De voorstelling wordt ondersteund 
door passende muziek en liederen.  
Groep 3A juf Marin/Carlinde   donderdag 11 april    10.15 – 11.00 uur 
Groep 3B juf Maylang    donderdag 11 april    11.10 – 11.55 uur 
Groep 3C juf Marcella    maandag 15 april    10.15 – 11.00 uur 
Groep 4A juf Danitjsa    maandag 15 april    11.10 – 11.55 uur 
Groep 4B juf Ellen    maandag 15 april    13.00 – 13.45 uur 
Groep 4C juf Marieke/Marlin   maandag 15 april    13.55 – 14.40 uur 
 
 

 
 
 
 
 

De volgende Klapper verschijnt donderdag 18 april en is ook te lezen op www.st-michael.nl 
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