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9 september 2019
Beste Ouders/Verzorgers en leerlingen,

De eerste schoolweek zit er al weer op. Wat fijn om iedereen weer terug te zien na de vakantie.
Daarnaast mochten we ook heel veel nieuwe leerlingen op school verwelkomen. We wensen iedereen
een heel fijn schooljaar toe!
Het team van SBO Michaelschool

Nieuws van de Uitsmijters
Na één week school mogen wij al een stukje schrijven in het Michaëlnieuws, leuk! We hebben in de klas
met elkaar besproken wat we willen vertellen en dat samen opgeschreven.
Even voorstellen…
Wij zijn de Uitsmijters en we zijn een fijne klas. We zijn met 15 kinderen, 6 jongens (Rayan, Chris,
Nasrdine, Rowan, Yenas en Fatih) en 9 meisjes (Elvia, Esmee, Romy, Caitlin, Danique, Sharona, Jasmijn,
Djennha en Ella).
Wij hebben een hele leuke juf die hele leuke dingen met ons doet. Ze heet juf Anouk en is nieuw bij ons
op school. Wij schrijven deze keer voor jullie een stukje in het Michaelnieuws.
De start van het schooljaar.
We hebben een gezellige start met elkaar gehad. Onze verjaardagskalender is
bijvoorbeeld heel vrolijk: we springen uit een taart. In de klas is het ook heel
gezellig met elkaar.
Met onze knutseljuf Jacqueline hebben we mooie poppetjes van ijzerdraad en
wol gemaakt. In de gymzaal zijn we bezig geweest met groepsvormende
spelletjes, we liepen bijvoorbeeld over stokken die andere kinderen
vasthielden. We hebben ook al veel van elkaar geleerd in de kring. We vinden
het fijn om dan met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. De juf leest
ons voor uit een leuk boek, het heet ‘Vals’ en is geschreven door Carry Slee.
Wij vinden het een echte aanrader!
Groep 8
Iedereen heeft veel zin in het kamp. Jammer dat dat nog even duurt! De musical lijkt ons spannend,
maar ook heel leuk. We willen de komende tijd veel oefenen met Engels, vooral met praten. We hebben
in de eerste week al geoefend met een heel bekend boek: Rupsje Nooitgenoeg. Dat lijkt misschien een
beetje gek in groep 8, maar in het Engels was dat juist heel leuk! We hopen dat we volgend jaar allemaal
naar de middelbare school gaan en dat we een mooi advies krijgen. We gaan allemaal goed ons best
1

doen om vooruit te gaan.

Bedankt voor het lezen van ons stukje! Groetjes van alle Uitsmijters en van juf Anouk

Parkeren
Om het brengen en het halen van uw kind zo soepel mogelijk te laten verlopen willen we u vragen
rekening te houden met waar u uw auto kan parkeren op deze momenten.
Om het halen en brengen van leerlingen met de auto zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen zijn er
in het verleden al veel aanpassingen gedaan rondom de school. Zo zijn er parkeervakken aangelegd, is er
een wacht- en stopverbod ingesteld in de van Almondestraat en is er een busstrook aangelegd (hier
mogen alleen taxibusjes parkeren).
Helaas parkeren er nog regelmatig ouders/verzorgers midden op de weg, op de busstrook of in het
wijkje dat achter de school ligt. Dit is niet toegestaan, ook niet heel even. Het zorgt voor onveilige en
onwenselijke situaties. We willen u vragen er op te letten ook de uitritten van onze buurtbewoners vrij
te houden.
Na overleg met handhaving en de wijkagent zijn we overeengekomen dat er in de gehele van
Galenstraat (vergunningsgebied aan de zijkant van de school) geparkeerd mag worden tussen 14:00 uur
en 14:20 uur. Let wel op, in de bocht/kruising mag dit natuurlijk niet. Ook kunt u gebruik maken van de
parkeervakken in de van Almondestraat en Evertsenstraat.
De dienst handhaving en de politie zullen regelmatig komen controleren of er auto’s staan op plaatsen
waar het niet de bedoeling is. Auto’s die wel op deze plaatsen staan (ook als u erin zit) zullen worden
bekeurd!
Het is de bedoeling dat u uw kind komt ophalen vanaf de speelplaats. Uw kind wacht daar op u achter
de groene lijn.
We hopen op deze manier als school, samen met de gemeente en u als ouder/verzorger, ervoor te
kunnen zorgen dat alle kinderen veiliger en overzichtelijker van en naar school kunnen komen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we weer heel veel jarigen:
Ma 9 september Devran (11 jaar) - groep Doorzetters
Emir (11 jaar) - groep Sterren
Romy (12 jaar) - groep Uitsmijters
Di 10
Cynthia (9 jaar) - groep Springkikkers
september
Angelina (10 jaar) - groep Spoorzoekers
Juf Hilda (59 jaar)
Do 12
Mulu (12 jaar) - groep Doorzetters
september
Zo 15
Karin (12 jaar) - groep Toppers
september
Di 17
Lars (10 jaar) - groep Doorzetters
september
Wo 18
Rodaina (9 jaar) - groep Bikkels
september
Juf Natasha (34 jaar)
Do 19
Rebien (7 jaar) - groep Spetters
september
Zo 22
Ella (11 jaar) - groep Uitsmijters
september

Belangrijke data
Dinsdag 17 september
Dinsdag 24 september ’19
Dinsdag 1 oktober
Donderdag 10 oktober
Maandag 21 oktober t/m
Vrijdag 25 oktober

Studiedag – alle kinderen vrij
Oudergesprekken – uitnodiging volgt via social schools
Start Kinderboekenweek
Thee en tentoonstelling – uitnodiging volgt via social schools
Herfstvakantie
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