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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
De afgelopen weken zijn we in de school heel druk met het toetsen van onze leerlingen. Het is altijd een
spannende periode voor de kinderen. Gelukkig zijn we niet de hele dag aan het toetsen, maar leren we nog
heel veel en zijn er leuke activiteiten in de klas. In deze nieuwsbrief vertellen de Kanjers wat zij allemaal
gedaan hebben de afgelopen weken. We wensen u veel leesplezier!
Het team van SBO Michaëlschool

Bericht van de Kanjers
Na de kerstvakantie zijn de Kanjers weer druk aan het werk gegaan.
Om het lezen nog leuker te maken, mochten wij een zaklamp mee
naar school nemen. We hebben heel spannend in het donker
gelezen. Als we zelf geen zaklamp hadden, mochten we met iemand
samen lezen. Dit vonden wij zo leuk, dat wij dit twee ochtenden
gedaan hebben!
Met knutselen hebben wij onze eigen
wanten en mutsen bedacht. Vooral de
muts maken was wel een klusje, want je
moest veel propjes maken. Gelukkig was
het ook wel een gezellig werkje, want je mocht naast elkaar zitten om te kletsen.

Ondanks alle leuke dingen die we doen, moeten wij natuurlijk ook leren.
Zo zijn wij druk bezig geweest met het oefenen voor spelling. Als het goed weer was, gingen we naar buiten
om daar een spelletje voor spelling te spelen. We hebben geoefend met de –eer, - oor-, -eur woorden en
woorden met een -d of -t op het eind. Doordat wij goed geoefend hebben, snappen wij beter hoe we de
woorden moeten schrijven. Met slecht weer gingen we binnen met de wisbordjes oefenen. We mochten dan
een woordendictee in tweetallen oefenen.
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De Kanjers zijn nu druk met toetsen maken, maar wat mogen wij
trots zijn op onszelf. Het tweede halfjaar gaan wij net zo hard
werken als dat we nu gedaan hebben.
Groetjes van de Kanjers.

Nationale voorleesdagen
Woensdag gaan wij van start met de Nationale voorleesdagen. Van 22 januari t/m 1 februari wordt er
landelijk extra aandacht besteed aan voorlezen. Bij ons op school komen speciale gasten voorlezen in alle
klassen.
Bibliotheek Eemland heeft deze weken allemaal leuke activiteiten. De agenda van deze activiteiten is te
vinden op de website: https://www.bibliotheekeemland.nl/

Bericht van KIKA
Tijdens ons kerstfeest heeft u allen geld ingezameld voor KIKA. Vandaag ontvingen wij dit mooie certificaat
als dank!
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een aantal jarigen:
Ma 20 januari
Di 21 januari
Do 23 januari
Za 25 januari
Woe 29 januari
Ma 3 februari

Yusuf (11 jaar) - groep Keien
Rayan (11 jaar) - groep Doorzetters
Noah Iflé (7 jaar) - groep Spetters
Mohamad (12 jaar) - groep Keien
Meester Marnix (29 jaar)
Kiki (10 jaar) – groep Kanjers

Belangrijke data
Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari –
Donderdag 6 februari en vrijdag 7 februari Woensdag 20 februari
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari -

Staking (zie brief staking van vorige week op social schools).
Studiedagen – Alle kinderen vrij
Oudergesprekken (uitnodiging volgt)
Voorjaarsvakantie

