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De kop is eraf! 

 
 

Het schooljaar is begonnen! Vrijdag verzamelden alle kinderen in de centrale hal van de school en 
passeerden specifieke zaken van ieder schooljaar de revue. 
Vooraf waren de oudere kinderen van school met de jongere kinderen aan de slag geweest. Met elkaar 
praatten zij over wat zij dit schooljaar graag zouden willen leren. Samen schreven zij het op, versierden de 
stroken met elkaar en hingen het vervolgens aan de feestelijke ballonnen. Wat er genoemd werd? 
“ik wil graag leren lezen; nieuwe vriendjes maken; lachen met de juf; samenwerken aan een werkstuk; 
computeren; schilderen met de Chabotjuf; naar het museum; lekker op schoolreis…. 
Ongetwijfeld komt het dit jaar allemaal aan de orde! 
 

De Vreedzame School 
De Vreedzame School is de methode die wij op school gebruiken voor sociale competentie en 
democratisch burgerschap. Wij beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen 
te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de 
gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 
 
Iedere keer als we gaan starten met een nieuw blok, willen we u informeren over het thema dat centraal 
staat. 
Blok 2 gaat over ‘We lossen conflicten zelf op’ in de bijlage kunt lezen wat er in dit blok zoal aan bod komt. 
Ook staat er een korte terugblik op het vorige thema. 
Voor de groepen 1 t/m 6 is er in de bijlage ook een ‘Kletskaart’. Met behulp van de Kletskaart kunt u met 
uw kind in gesprek. 
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Schoolreis donderdag 22september 

Donderdag 22 september a.s. gaan we gezellig op schoolreis. 
Alle kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht. 
De kinderen moeten zelf een pauzehap, lunch en wat te drinken meenemen. Een lekker snoepje mag 
natuurlijk ook niet ontbreken, maar wel met mate. Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld 
meenemen om op de locatie iets te kopen.   
We hopen op mooi weer en gaan er een superleuke dag van maken! 
 
Alle bestemmingen op een rijtje: 
De groepen 1 en 2 gaan naar Plaswijckpark 
Zij vertrekken met de bus om 09.45 uur vanaf de Mahlersingel. 
Om 15.00 uur kunt u uw kind uit de klas weer ophalen. 
 
De groepen 3 gaan naar Blijdorp 
Zij vertrekken met de bus om 09.30 uur vanaf de parkeerplaats Hogelanddreef. 
Om 15.00 uur kunt u uw kind uit de klas weer ophalen. 
 
De groepen 4 gaan naar Drievliet 
Zij vertrekken met de bus om 09.15 uur vanaf de parkeerplaats aan de Hogelanddreef. 
Om 15.00 uur kunt u uw kind bij de parkeerplaats Hogelanddreef weer ophalen. (Broertjes / zusjes uit 
groep 1-2-3 wachten in de klas bij de leerkracht) 
 
De groepen 5 en 6 gaan naar Duinrell 
Zij vertrekken met de bus om 09.15 uur vanaf de parkeerplaats aan de Hogelanddreef. 
Om 15.00 uur kunt u uw kind bij de parkeerplaats Hogelanddreef weer ophalen. (Broertjes / zusjes uit 
groep 1-2-3 wachten in de klas bij de leerkracht) 
 
De groepen 7 gaan op de fiets naar Outdoor Valley 
Zij vertrekken om 09.15 uur vanuit de klas en zijn om 15.00 uur weer terug op school. 
De kinderen krijgen een frietje met een snack. Als u een andere lunch voor uw kind wilt, dan kunt u zelf iets 
meegeven. 
 
De groepen 8 gaan naar de Efteling 
Zij vertrekken met de bus om 09.15 uur vanaf de parkeerplaats aan de Hogelanddreef. 
(PS: Met de kinderen van groep 8 is afgesproken dat zij  € 5,00 mogen meenemen om in de Efteling te 
besteden) 
LET OP: we verwachten de groepen 8 tussen 17.00 uur en 18.00 uur terug aan de Mahlersingel. 

 
Parkeren van auto's en fietsen 
Wij vragen u om op de dag van het schoolreisje niet te parkeren aan de Mahlersingel, zodat daar de 
bussen kunnen staan! Dit geldt zowel voor de ochtend als de middag. 
Wilt u ook de stoep vrij houden (geen fietsen) zodat de kinderen vrij naar de bussen kunnen lopen. 
Geeft u dit ook door aan opa’s, oma’s, oppassers? 
 

De dag na het schoolreisje, vrijdag 23 september, zijn de kinderen vrij. 

 
 



 

Ook ouders zijn weer aan de slag 
De oudercommissie is in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest, de kinderen zijn op luizen 
gecontroleerd, de bibliotheek draait op volle toeren, klassenouders hebben de eerste taken op zich 
genomen en de heg rondom de school is weer in model! 
Fijn dat we ook dit schooljaar weer op zoveel medewerking kunnen rekenen! 
 

RIJK AANBOD 

Uitjes, gastlessen en excursies 

 
 

Kunst en Cultuur Rotterdam 
De groepen 5 en 6 gaan op 14 oktober van 13.00 - 14.15 uur naar het Theater 
Zuidplein en de voorstelling heet Juffenballet. 

De schooljuf. Een vertrouwd figuur die dagelijks voor de klas staat, dingen op het bord 
schrijft en geduldig schriften controleert. Maar wat doet ze als je het klaslokaal verlaat? Is de 

juffrouw dan nog wel een juf? En waar gaat ze dan naar toe? Wat is het geheime leven achter het 
schoolbord? 
In Juffenballet blijkt de koffiekamer een portal naar een andere wereld. In de maneschijn ontmoet een stel juffen 
elkaar op een open plek in het bos. Ze gebruiken het huiswerk om een fikkie te stoken, dansen wild en uit de maat 
en brouwen mengsels en geniepige plannetjes. Plannetjes om de schooldirectrice, een oude hippie met 
flowerpoweridealen, van de troon te stoten. Ze willen de school vernieuwen met strakke regels en prestatiedruk. 
Een strijd tussen vrijheid en orde barst los. Maar dan komt er een nieuwe juf. Kan zij de boel redden? 
 
 

De groepen 7 en 8 gaan op woensdag 19 oktober naar De Doelen en de voorstelling 
heet Music makes Friends 

In deze voorstelling van de Havo/VWO Muziek & Dans van Codarts loopt alles door 
elkaar: pop, rock, klassiek, jazz, dans - noem het maar op! 

Deze leerlingen laten niet alleen zien wat ze kunnen en leren, maar vertellen ook hoe zij zijn 
gekomen waar ze zijn en hoe ze hun toekomst voor zich zien. Zo hopen ze kinderen die binnenkort keuzes 

voor de rest van hun toekomst moeten maken te inspireren om hun hart te volgen. 
De voorstelling is interactief! 

 
 
 

Groepen 5: Paddenstoelen 
Paddenstoelen zijn schimmels en lang niet altijd goed zichtbaar. De 
kinderen ontdekken tijdens deze les verschillende soorten en verwonderen 
zich over al die verschillende vormen en kleuren. Welke rol spelen 
paddenstoelen in de kringlopen van de natuur? Hoe is een paddenstoel 
opgebouwd en hoe plant deze zich voort? Wat eet een paddenstoel? En op 
welke manieren gebruiken wij mensen deze bijzondere organismen?  

Natuurlijk gaan de kinderen ook buiten op ontdekkingstocht. De afsluiting van de les doen we met een 
kleine proeverij: met paddenstoelensoep! 
 
 
Groep 5C Juf Maylang/Grazia  maandag 19 september   van 13.00 tot 14.45 uur 
Groep 5A Juf Ellen V                  maandag 3 oktober  van 10.30 tot 11.45 uur   
Groep 5B Juf Anneloes   dinsdag 4 oktober                 van 13.00 tot 14.45 uur  
 
 



 

 
Cultuurcoaches Chabotmuseum 

      Ook dit schooljaar werken wij nauw samen met het Chabot Museum.  De kinderen 
krijgen een verrassend aanbod beeldende vormingslessen. 

Samen met cultuurcoaches Hester en Marijke zal er weer worden verwonderd en 
ontdekt. Van wandeling door het Land van Chabot* tot gastkunstenaars in de klas - wij 

zijn er klaar voor! 
*Het Land van Chabot is de plek, op steenworp afstand van de school, waar schilder en beeldhouwer Henk 

Chabot (1894-1949) ooit zo graag woonde en werkte. 
De groepen 3 en 4 zijn dit jaar als eerste aan de beurt in de periode tot aan de herfstvakantie. 
 

ZIEKMELDINGEN 
 

Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch, 
 maar per e-mail sturen aan: 

ziekmeldingen@st-michael.nl 
 

VOLGENDE KLAPPER  

De volgende Klapper, (Klapper nr. 4) verschijnt op donderdag 29 september en wordt op de website 
gepubliceerd. www.st-michael.nl 
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