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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Wat fijn om iedereen vandaag weer te zien. We willen iedereen een mooi, gezond en leerzaam 2020
wensen! Vandaag hebben we met de kinderen en met veel van u geproost op het jaar dat voor ons ligt.
In deze nieuwsbrief vertellen de Sterren over hun laatste weken van 2019. We wensen u veel leesplezier.
Het team van SBO Michaëlschool

Gelukkig nieuwjaar!
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Nieuws van de Sterren
Een gloednieuw jaar! Dat betekent eventjes kort de tijd nemen om terug te kijken op alle mooie en leuke
dingen die we de eerste helft van dit mooie schooljaar bij de Sterren hebben gedaan. Wat dit is namelijk
aardig wat.
Om te beginnen is er zo hard gewerkt, dat het wel lijkt alsof we nog maar een paar weken op school
zitten. Toch is niks minder waar en werken alle Sterren ontzettend hard om er een mooi schooljaar van
te maken. Maar het is natuurlijk niet alleen maar met onze neuzen in de boeken zitten, want we hadden
ook tijd voor hele mooie leerzame activiteiten.
We hebben een aantal weken geleden aan de hand van échte uilenballen een les gedaan over uilen,
maar ook wat uilenballen zijn en hoe deze ontstaan. We mochten hierbij lekker gaan priegelen met
vergrootglazen en
pincetten. Aan het begin
was het even wennen
maar de kinderen vonden
het zo ontzettend
interessant dat ze gelijk
gingen onderzoeken wat
er allemaal in zo’n
uilenbal zit.

Ook was het op 17 december onze beurt om naar de legostudio te gaan.
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Toen we daar aan kwamen kregen we eerst uitleg over robots
en toen mochten we al heel snel zelf onze (lego)robot gaan
bouwen. Iedereen ging in tweetallen aan de slag met zijn of
haar eigen materialen en er werd net zo lang doorgebouwd
totdat iedereen een robot had geprogrammeerd.
En als afsluiting voor de kerstvakantie hadden we natuurlijk het
kerstdiner.
Iedereen had zijn of haar mooiste kleren aangetrokken en
iedereen had wat lekkers mee genomen.
Het lokaal was helemaal in kerstsfeer gebracht en de tafels
waren mooi gedekt zodat we in stijl konden eten.
Het kerstdiner sloten we af door lekker met z’n alle te dansen
op kerstliedjes.

De Sterren zijn helemaal klaar voor 2020

Staking
Zoals u in het nieuws heft kunnen horen hebben de onderwijsbonden opgeroepen tot een staking op
donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari. Zodra wij weten of leerkrachten bij ons op school deelnemen
aan deze staking zullen we u informeren over wat dit betekent voor SBO Michaëlschool. Mocht u
tussentijds vragen hebben, loop gerust binnen.

Gefeliciteerd!

De komende weken hebben we een aantal jarigen:
Di 7 januari
Wo 8 januari

Vr 10 januari
Za 11 januari
Ma 13 januari
Wo 15 januari
Za 18 januari

Juf Anne (28 jaar)
Caitlin (12 jaar) - groep Uitsmijters
Dylicha (12 jaar) – groep Toppers
Nassim (12 jaar) - groep Toppers
Davey (10 jaar) - groep Doorzetters
Nicky (10 jaar) - groep Sterren
Alyssa (6 jaar) - groep Spetters
Sander (12 jaar) – groep Toppers
Lindsey (10 jaar) - groep Springkikkers
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Belangrijke data
Donderdag 16 januari 2020 – Studiedag; Alle kinderen vrij
Donderdag 6 februari 2020 – Studiedag; Alle kinderen vrij
Vrijdag 7 februari 2020 – Studiedag; Alle kinderen vrij
Donderdag 20 februari – Ouderavond; uitnodiging volgt via social schools.

