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Rapporten
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben vandaag hun rapport meegekregen. Bij het rapport hoort het 10minutengesprek. Samen met de leerkracht bespreekt u de ontwikkeling van uw kind. Ook de ouders van de
kinderen uit groep 1-2 kunnen intekenen voor een gesprek.
Om in te schrijven klikt u hier.
Op de dagen van de 10-minutengesprekken (donderdag 15 november en dinsdag 20 november) bent u om
8.30 uur tot 9.00 uur van harte welkom in de groep van uw kind, om samen het werk te bekijken. Uw kind
vertelt er graag over!

Ontruimingsoefening
Vandaag heeft de jaarlijkse ontruimingsoefening plaatsgevonden. Drie minuten nadat het alarm afging,
stonden alle kinderen met hun juf, of meester buiten. Dat is ruim binnen de tijd. In de teambijeenkomst
van vandaag, wordt de oefening met een deskundige geëvalueerd.

Projecten in de school
Op dit moment werken de kinderen van groep 3 t/m 8 met veel plezier en grote betrokkenheid aan het
project Dinosaurussen, maar de voorbereidingen voor de nieuwe thema’s zijn al gestart!
In januari starten de groepen 5/6 met het thema: 'Dit wil ik zeggen'. Dit (Blink) thema gaat over de manier
waarop mensen met elkaar communiceren en hoe zij boodschappen overbrengen. De kinderen gaan dit
onderzoeken en ontdekken dat mensen in andere tijden en werelddelen op verschillende manieren
kunnen communiceren. En dat ze nog wel wat van dieren kunnen leren.....
De groepen 7/8 starten in januari met het thema 'Machtige Media'. In dit (Blink) thema gaat het erover dat
communicatie tegenwoordig anders verloopt dan vroeger en welke invloed internet daarop heeft. Hoe
zorg je dat je privacy tegenwoordig gewaarborgd blijft? In dit thema gaan de kinderen op onderzoek naar
nieuwe manieren van communicatie.
Mocht u affiniteit hebben met een of beide onderwerpen of kent u iemand die onze Blink projecten met
zijn/haar kennis zou kunnen aanvullen, dan kunt u contact opnemen via: vera.akkermans@rvko.nl

De Vreedzame School
In de bijlage bij deze Klapper kunt u meer lezen over De Vreedzame School. In deze periode is veel
aandacht voor het zelfstandig oplossen van conflicten.
Voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1-2 is weer een ‘Kletskaart’ bijgevoegd.

Extra verlof

In Nederland geldt de leerplichtwet. Dit betekent dat kinderen vanaf 5 jaar dagelijks naar school moeten.
Buiten de vakanties om kan er géén extra verlof gegeven worden. Er zijn slechts enkele uitzonderingen:
o Religieuze feestdag
o Omdat u tijdens de zomervakanties én de kerstvakantie niet tenminste twee weken op
vakantie kunt gaan door specifieke aard van het beroep van een van de ouders.
Wanneer u deze reden aankruist, bent u verplicht een werkgeversverklaring over dit
onderwerp bij te voegen.
o Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners.
o Huwelijk van familie (eerste en tweede graad).
o 12enhalf,25,40en 50 jarig huwelijksfeest (van eerste of tweede graad).
o Ambtsjubilea van familie (eerste of tweede graad).
o Verhuizing van het gezin naar andere gemeente.
o Gezinsuitbreiding.
In de volgende gevallen kan geen extra verlof gegeven worden:
• Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst. • Goedkope tickets
in het laagseizoen. • Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de
vakantieperiode. • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. • Eerder
vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte. • Lang weekend met familie.
Wij vragen u om rekening te houden met deze bepalingen. Op school wordt hierop controle uitgevoerd
door de leerplichtambtenaar. Zoals bij iedere wetsovertreding, kunnen
ook hier boetes tegenover staan.

Hulp gevraagd voor de kerstcommissie
Vol verwachting klopt ons hart nog voor Sinterklaas en zijn pieten, maar
de kerstcommissie is ook al druk bezig!
Op vrijdag 7 december a.s. wordt de school versierd in Kerstsferen. De
metershoge boom wordt opgetuigd, Jozef, Maria en het kindeke Jezus weer in hun stal; de hele school
krijgt een kerstmetamorfose. Heeft u zin om mee te helpen die vrijdag 7 december vanaf 8.30 uur, stuur
dan een mailtje naar audrey.wiersum@gmail.com.
Verder is de kerstcommissie op zoek naar helpende handen voor woensdag 19 december de dag van het
kerstdiner en het Wijntje op het Pleintje. Tussen 15.00 en 16.00 uur hebben wij wat sterke vrouwen en
stoere mannen nodig voor het klaarmaken van het plein voor het Wijntje. Rond dat tijdstip worden de
kraampjes opgebouwd, de verlichting aangebracht. Ook voor de afbouw na het Wijntje zoeken wij
versterking. Fijn als u ons kunt helpen! Stuur een mailtje naar audrey.wiersum@gmail.com.
Kerstmuzikantjes gevraagd
Tot slot zijn wij op zoek naar muzikale leerlingen die tijdens de inloop van
het kerstdiner op woensdag 19 december de kerstsfeer naar een hoogtepunt willen brengen. Speelt uw
zoon of dochter een muziek instrument en vindt hij of zij
het leuk om solo kerstliedjes te spelen bij de inloop van het
kerstdiner? Geef uw kind dan op door een mailtje te sturen naar
caroline@verycherry.nl

Excursies
De groepen 4, 5 en 6 beleven donderdag 15 november de muziekvoorstelling ‘Anders!?’. Tijdens deze
voorstelling maken de kinderen kennis met strijkinstrumenten, waaronder de altviool.

30 Minuten genieten zijn van het optreden en zingen zij mee. Daarna krijgen de kinderen de mogelijkheid
om een strijkinstrument (viool, altviool en cello) uit te proberen.
Groep 7 A Buitenles in Lage Bergse Bos (groep 7B is gisteren geweest)
Tijdens de buitenlessen gaan de kinderen met ‘hart’, ‘hoofd’ en ‘handen’ spelenderwijs allerlei wonderlijk
waterleven ontdekken. Ook ontdekken ze hoe we droge voeten kunnen houden in ons polderland ver
beneden de zeespiegel door waterpeilbeheer met gemalen en dijken.
De groepen 1-2 gaan in november naar ‘De Wilgenhof’ voor een les over ‘De Pannenkoek’.
Groep 1-2 Juf Laura
Vrijdag 9 november
13.30 tot 14.45 uur
Groep 1-2 Juf Miriam
Dinsdag 13 november
09.00 tot 10.15 uur
Groep 1-2 Juf Sandra/Carolien
Dinsdag 20 november
09.00 tot 10.15 uur
Groep 1-2 Juf Vivianne
Woensdag 21 november
09.00 tot 10.15 uur
Groep 1-2 Juf Marjolein
Dinsdag 27 november
09.00 tot 10.15 uur
De groepen 3 en 4 gaan naar Museum Boijmans van Beuningen.
De museumles gaat over “Kunstmaten” Het is een kunstbeschouwing les waarin het onderzoekend
vermogen van kinderen wordt aangesproken en meetkunde aan bod komt.
Waarom is die vrouw op het schilderij veel kleiner dan de andere? Ziet dit beeld er aan alle kanten
hetzelfde uit? Met een zelf gevouwen 3D kunstwerk terug naar school.
Groep 4B juf Ellen
Dinsdag 4 december
10.00 tot 11.30 uur
Groep 4C juf Marieke/Marlin
Dinsdag 4 december
10.00 tot 11.30 uur
Groep 3A juf Carlinde/Marin
Dinsdag 8 januari
10.00 tot 11.30 uur
Groep 3B juf Maylang
Dinsdag 8 januari
10.00 tot 11.30 uur
Groep 3C juf Marcella
Vrijdag 11 januari
10.00 tot 11.30 uur
Groep 4A juf Danitjsa
Vrijdag 11 januari
10.00 tot 11.30 uur
De groepen 5-6 gaan naar de Rotterdamse Schouwburg.
Het onderwerp is Martin Luther King, geweldloosheid, opofferen idealen
Hoe ver ga je voor je idealen? In 2018 is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King werd neergeschoten.
De voorvechter van gelijke rechten voor zwart en wit, de man die geweldloosheid predikte werd door een
kogel om het leven gebracht. Wat heeft zijn geloof in geweldloos verzet opgeleverd? Wat moet je voor je
idealen opofferen?
Groepen 5-6
maandag 10 december
13.15 tot 14.25 uur

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

ziekmeldingen@st-michael.nl

