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Tevredenheidsonderzoek
Per gezin heeft u maandag een e-mail ontvangen, waarin u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het
tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek.
Wij zouden het fijn vinden als u allemaal de lijst wilt invullen. Zo krijgen wij een goed beeld van de school.
We krijgen inzicht in zaken die beter zouden kunnen, maar het is ook goed om te zien welke dingen u goed
vindt lopen en we dus vooral moeten behouden!
U vindt deze vragenlijst op www.devragenlijst.nl/kvpo. Per gezin heeft u maandag 19 november per e-mail
een inlogcode ontvangen. Het beantwoorden van de vragen kost hooguit een kwartier van uw tijd. U kunt
de vragenlijst invullen tot en met 2 december aanstaande.

Bezoek Dino-expositie
Van 26 t/m 29 november wordt ons schoolbrede project over Dinosauriërs afgesloten met ons “Michaël
Dinomuseum”. De afgelopen maand hebben de kinderen en leerkrachten keihard gewerkt om dit museum
mogelijk te maken. Naast de schoolbrede workshops zijn de kinderen in de klas creatief, cognitief en vooral
intensief bezig geweest met dit thema. Onderstaand ziet u een greep uit de activiteiten.
-In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen in de WO lessen aandacht besteed aan het T-Rex
onderzoekslab. In dit thema leerden kinderen nadenken over de vragen die ze kunnen stellen naar
aanleiding van de vondst van de T. rex en de verklaringen die er kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor zijn uiterlijk
of hoe hij is gefossiliseerd.
-De groepen 7 en 8 zijn daarnaast op excursie geweest naar de Maasvlakte voor een fossielenexpeditie.
-In verschillende groepen zijn Stop-Motionfilmpjes gemaakt.
-Voor de groepen 3 t/m 8 zijn twee Paleontologen langs geweest voor een college en een
dinobottenworkshop.
-De groepen 1/2 hebben gewerkt in Dinoland, ze hebben daarnaast in de klas o.a. liedjes gezongen,
dinokoekjes gebakken, er is aandacht besteed aan de verschillende soorten dinosaurussen en in wat voor
landschap ze hebben geleefd.
U bent van 26 t/m 29 november tot een half uur na schooltijd van harte welkom om met uw kind een
kijkje te komen nemen in ons museum.
We willen alle ouders die hebben geholpen om ook dit project weer tot een succes te maken van harte
bedanken!

Muziektheatervoorstelling
De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 hebben vorige week genoten van een muziektheatervoorstelling
verzorgd door de Dutch Viola Society. De 4 jaargetijden van Vivaldi, de zwaan uit Carnaval der dieren van
Saint-Saëns en diverse andere muziekstukken werden op een aansprekende manier gepresenteerd.
Aanstaande zaterdag kunnen alle kinderen de muziektheatervoorstelling met hun broertje en / of zusje om
9.30 uur (nog) een keer horen in het Hofpleintheater. Kinderen kunnen dan ook zelf een strijkinstrument
uitproberen. In bijgaande flyer vindt u alle informatie.

Hulp gevraagd voor de kerstcommissie – vele handen maken licht werk

Vol verwachting klopt ons hart nog voor Sinterklaas en zijn pieten,
maar de kerstcommissie is ook al druk bezig! WIJ KUNNEN UW
HULP GEBRUIKEN!

Wat kunt u doen?
Op vrijdag 7 december a.s. wordt de school onder schooltijd 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.

Personele aangelegenheden
Juf Fietje is al geruime tijd geveld door een hardnekking virus. Zij is slechts heel langzaam herstellende en
moet volgens de artsen vooral veel geduld hebben. Dat valt haar niet altijd mee.
Juf Mieke begint morgen aan haar zwangerschapsverlof. In januari verwacht zij haar derde kindje.

Excursies
De groepen 1-2 gaan in november naar ‘De Wilgenhof’ voor een les over ‘De Pannenkoek’.
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

