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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij weer een nieuwsbrief van SBO
Michaëlschool. In deze nieuwsbrief vertellen de
Springkikkers wat over de afgelopen weken in
de groep. We wensen u veel leesplezier!
Het team van SBO Michaëlschool

Een nieuwe look
Met een nieuw logo, hebben we ook de
nieuwsbrief een nieuwe uitstraling
gegeven. We hopen dat de nieuwsbrief zo
beter leesbaar is!
Nieuws van de Springkikkers

De eerste weken van het nieuwe
schooljaar zijn voorbij gevlogen en wat
hebben de Springkikkers al veel gedaan!
De eerste weken hebben de kinderen
elkaar goed leren kennen. Het was hierbij
fijn om samen in de kring te zitten en
verhalen te vertellen, Kanjertraining
spelletjes te oefenen, elkaar leren
complimenten te geven en om samen te
spelen. Ook tijdens de judo hebben wij
elkaar beter leren kennen. Op een
prettige manier met elkaar omgaan en
elkaar vertrouwen is dan ook heel
belangrijk.
Al vanaf het begin lezen de kinderen veel.
De kinderen lezen zelf, de juf leest vaak
voor, maar ook in een circuit lezen is erg

leuk. Daarnaast hebben wij een zithoek
met heerlijke zitzakken. Dat maakt het
lezen nóg leuker! Door veel
leeskilometers te maken, gaan wij steeds
een stapje vooruit.
Ook met onze leesmethode (Lijn 3) lezen
wij elke dag. Wij hebben het al gehad
over dieren, maar ook over hutten. Hier
konden wij leuk bij knutselen en werken.
Zo hebben wij schildpadden gemaakt van
klei, maar ook boomhutten van
ijslollystokjes geknutseld.
De Kinderboekenweek is in de klas
uitgebreid naar voren gekomen. Het
thema was dit jaar: Reis mee!
En reizen deden wij zeker...
Wij hebben het gehad over Nederland,
waarbij wij stroopwafels hebben geproefd
en hebben geleerd over verschillende
molens.
Wij hebben het gehad over Frankrijk,
waarbij wij het gehad hebben over de
Eiffeltoren, maar waarbij wij ook brie,
stokbrood en croissantjes hebben
geproefd!
En wij hebben het gehad over Engeland.
Samen hebben wij een Engelse les gehad
en hadden wij tea & biscuits. Wat was dit
gezellig! Het leek wel alsof we er echt
waren.
Voor de Thee en Tentoonstelling hebben
alle kinderen iets gemaakt dat bij één van
deze landen paste. De zonnebloemen van
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Frankrijk, de Eiffeltoren, de molens en de
vlaggen van de landen waren te zien.
Hierbij hebben wij heel goed
samengewerkt en elkaar geholpen. Wat
waren wij trots op het resultaat!

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Do 31 oktober

Nu hebben wij het over de herfst. Wij zijn
voor de herfstvakantie naar de speeltuin
geweest en met de ABC activiteit hebben
wij onze eigen dromenvanger gemaakt.
Dit deden wij met takken, bladeren en
nog veel meer spullen uit de natuur.
Zoals jullie misschien wel horen: de
Springkikkers hebben niet stilgezeten en
kijken alweer uit naar de komende weken!
Daar vertellen wij de volgende keer graag
weer over.
Groetjes van de Springkikkers!

Staking 6 november

Voor de vakantie hebben we u
geïnformeerd dat wij op woensdag 6
november gaan staken. Dit betekent dat
alle kinderen dan vrij zijn. Dank voor uw
fijne reacties en positieve steun!

Mehmet (10 jaar) - Doorzetters
Samuel (8 jaar) - Spetters
Za 2 november Zilan (12 jaar) - Toppers
Zo 3 november Louis (10 jaar) - Keien
Vrij 8 november Ayman (9 jaar) – Kanjers
Di 12 november Mylie (9 jaar) - Springkikkers

Belangrijke data
Woensdag 6 november – Staking; alle kinderen
vrij
Woensdag 20 november – oudergesprekken;
uitnodiging volgt via social schools

