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10-minutengesprekken
Vandaag en komende dinsdag vinden de 10-minutengesprekken plaats. In de centrale hal staat de koffie en thee
voor u klaar. Vergeet u niet langs de verloren / vergeten / gevonden spullen te lopen?
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-minutengesprekken. In de
centrale hal van school staat een kraampje waar de nieuwe collectie schoolkleding
wordt getoond.
Het kraampje is op onderstaande data en tijden geopend:

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

De staking op vrijdag 15 maart
Voor de vakantie hebben wij u geïnformeerd over de landelijke staking in het onderwijs. Ook de
leerkrachten van ‘De Michaël’ zullen vertegenwoordigd zijn op het Malieveld in Den Haag.
De prognose van het tekort in het Rotterdams Onderwijs:
2019 2020 2021 2022
Primair onderwijs
164 212
250
272
Voortgezet onderwijs
23
30
36
38
Alle reden om het beroep van leraar in het primair onderwijs aantrekkelijker te maken!
Daarom wordt er gestaakt voor:



meer investeringen in het onderwijs
een rechtvaardiger salaris

Wij doen het voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen,
maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen, waaronder die van u!

Excursies ……….

natuur, theater én muziek

De groepen 3 gaan naar “de Wilgenring” voor een les over melk.
Groep 3A juf Marin/Carlinde
dinsdag 12 maart
Groep 3B juf Maylang
donderdag 14 maart
Groep 3C juf Marcella
maandag 18 maart

09.00 – 10.15 uur
13.30 – 14.45 uur
09.00 – 10.15 uur

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
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

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 21 maart en is ook te lezen op www.st-michael.nl

