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Dank aan de Sint, Pieten, hulpouders en collega’s die van 5 december een geweldig feest hebben gemaakt!

Ontsteken van de lichtjes
Maandag is de school in kerstsfeer.
De kinderen verzamelen, nadat de school begonnen is, in de centrale hal van de school. Daar zingen wij
met zijn allen het adventsliedje, waarbij de eerste kaarsjes van de adventskrans worden aangestoken en
uiteindelijk alle kerstverlichting in de school aan gaat.
Een goede traditie, die een mooie periode inluidt waarin wij ons voorbereiden op het kerstfeest.

Kerstdiner
Woensdag 19 december houden wij van 18:00 uur tot 19:30 uur in
iedere groep een gezellig, sfeervol kerstdiner voor de kinderen.
Ieder kind maakt iets (of neemt iets mee) voor deze avond. Er hangt
een intekenlijst bij de klas van uw kind waarop u kunt invullen wat uw
kind maakt/meeneemt. Wilt u niet te veel eten maken? Het is zonde
als er eten overblijft.
Wilt u uw kind voor die avond een plastic tas met een bord, beker en bestek (voorzien van naam)
meegeven? Het is niet de bedoeling dat er wegwerpservies en -bestek wordt meegegeven. De kinderen
mogen het servies e.a. maandag 17 december al meenemen.
Om 19:30 uur mag u uw kind in de groep komen afhalen.

Wijntje op het pleintje
Ook dit jaar organiseert de oudercommissie voor alle ouders het traditionele ‘wijntje op het pleintje’. Het
‘wijntje op het pleintje’ stelt ouders in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een gezellige kerstsfeer,
terwijl de kinderen in hun eigen klas het kerstfeest met elkaar vieren.
Er is chocomel, gluhwein, erwtensoep en dit jaar zijn er hapjes te koop.
De opbrengsten van de verkoop van de hapjes, gaan naar het goede doel van dit jaar: De eenzame
ouderen. De hapjes zijn € 2,-- per stuk en kunnen uitsluitend contant worden afgerekend.

Kerstactie voor “Het Nationaal Ouderenfonds”
Ieder jaar steunt de school met Kerst een goed doel. Dit jaar halen we geld op voor
eenzame ouderen.
In alle groepen is er aandacht besteed aan dit doel. De leerkracht heeft samen met de
kinderen bedacht op welke manier zij geld kunnen inzamelen voor dit goede doel.
Omdat de kinderen hier zelf inbreng in hebben gehad, is het in iedere groep anders 
De leerkracht / klassenouder houdt u op de hoogte van de actie en de manier waarop
het geld wordt ingezameld.
Afgelopen jaren werden de ouders tijdens ‘Het wijntje op het pleintje” voorzien van een lekker kopje
snert/ chocolade melk of glühwein, dit jaar zal er een “food truck” op het plein staan van “Brasserie
Wijsheid”. De opbrengst van deze lekkere hapjes gaat volledig naar het goede doel.
De hapjes kosten € 2.00 per stuk en kunnen alleen contant worden afgerekend.

Kerstviering
In de kerstviering die donderdagochtend in de school gehouden wordt, staan wij stil bij de geboorte van
Jezus. Kinderen uit alle groepen oefenen al in een speciaal gevormd koortje en anderen bereiden zich voor
op de rol die zij die dag hebben. Met alle kinderen kijken en luisteren we ’s morgens naar het resultaat.

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint donderdag 20 december om 12.00 uur.

Blink – Oriëntatie op de wereld
Van 7 januari t/m 19 februari starten de groepen 4 t/m 8 met het volgende Blink thema.
Groepen 4: Ruimtereis: Hoe ziet de wereld eruit vanuit de ruimte? Welke planeten zijn er?
Groepen 5: Ik houd van Holland: Kinderen vormen zich een breed beeld van Nederlandse cultuur,
landschap, provincies, Hollandse meesters.
Groepen 6: Dat wil ik zeggen: Communicatie mensen door de eeuwen heen en wat mensen nog van dieren
kunnen leren.
Groepen 7: Wereldsterren: Onderzoek naar wereldsterren van vroeger en nu.

Groepen 8: Machtige Media: Invloed van internet op communicatie, waarborgen van privacy.
We zijn altijd op zoek naar interessante gastsprekers om onze thema's nog meer tot een succes te maken.
Mocht u of iemand die u kent affiniteit hebben met een van deze onderwerpen en het leuk vinden om
onze leerlingen hier meer over te vertellen, dan horen wij dat heel graag.
U kunt contact opnemen via: vera.akkermans@rvko.nl

Excursies
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 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?
Helaas is deze voorstelling geannuleerd. In de loop van het schooljaar krijgen de kinderen een andere
voorstelling aangeboden.
De groepen 1-2 krijgen op school een muziek- en luistervoorstelling “Laat maar los Koala”.
Deze voorstelling gaat over bang en dapper zijn. Aan de hand van grote platen wordt een verhaal verteld
over een Koala die zijn boom niet los durft te laten. De Koala leert dat het leuk is om nieuwe dingen te
proberen en zo overwint hij zijn angst.
Groep 1-2 Amy
woensdag 16 januari
09.00 – 09.50 uur
Groep 1-2 Linda
woensdag 16 januari
10.00 – 10.50 uur
Groep 1-2 Laura
woensdag 16 januari
11.00 – 11.50 uur
Groep 1-2 Miriam
woensdag 23 januari
09.00 – 09.50 uur
Groep 1-2 Marjolein
woensdag 23 januari
10.00 – 10.50 uur
Groep 1-2 Sandra/Carolien
woensdag 30 januari
09.00 – 09.50 uur
Groep 1-2 Vivianne
woensdag 30 januari
10.00 – 10.50 uur
De groepen 5-6 krijgen een muziekles “Multi Jam”
Bij de Multi Jam kom je op bezoek bij de ‘muziekdokter’ en verteller en muzikant Winston Scholsberg en
zijn muzikanten. Kinderen krijgen een interactieve voorstelling te zien waarin verschillende liedjes worden
gespeeld, allerlei instrumenten worden gebruikt en spannende muziekverhalen worden verteld. De
muzikanten maken er samen met de kinderen een spetterend feest van met liedjes en
muziekinstrumenten vanuit de hele wereld waar de kinderen zelf op mogen spelen.
Groepen 5
vrijdag 01 februari
09.30 – 11.30 uur
Groepen 6
vrijdag 08 februari
09.30 – 11.30 uur
De groepen 7 gaan naar ’De Wilgenhof’ voor een les “De Levende Zee’
De Noordzee is een bijzonder ecosysteem. Via de Maas staat de Noordzee in contact met de stad. Zonder
dijken en waterkering zaten wij nu waarschijnlijk op de zeebodem. Reden genoeg om eens nader kennis te
maken.

Groep 7A juf Elyse
Groep 7B juf Marijke/Tessa

Donderdag 17 januari
Maandag 21 januari

13.30 – 14.45 uur
13.30 – 14.45 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

