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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief van SBO Michaelschool. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws van de
Bikkels en de Springkikkers. We wensen u veel leesplezier toe!
Het team van SBO Michaëlschool

Nieuws van de Bikkels
Na de kerstvakantie hebben de Bikkels er een nieuwe leerling bijgekregen in de groep. Haar naam is Jana. Wij
hebben gezamenlijk afgesproken haar goed te helpen in de klas. Ook zijn wij de afgelopen weken hard aan
het werk gegaan.

Woordenschat
De Bikkels zijn de afgelopen tijd bezig geweest het thema ‘ruimte’. Zo hebben zij geleerd dat je met een
ruimteschip van het ruimtecentrum gelanceerd wordt en door de sterrenhemel vliegt. Je wordt naar het
ruimtestation gebracht. De astronauten werken in een raket en hebben een
ruimtepak aan en een helm op.
De komende weken gaan wij werken aan het thema ‘de schat’. De kinderen
mogen ook materiaal meenemen van thuis voor op de thematafel!

Rekenen
De eerste CITO-toetsen zijn net gemaakt. Wij gaan ons de komende tijd vooral
richten op het uitbreiden van de telrij. We leren nu dat je met het tellen in stappen
van 5 of 10 sneller bij een groot getal komt. Dat is handig want dan hoef je niet meer getal voor
getal te tellen. Dit oefenen wij vaak op het grote rekenrek. De rekenbikkels gaan hier ook in tweetallen mee
aan de slag op de kralenkettingen. De één zet een getal op en de ander moet dit tellen in stappen van 5 of
10!

Speeltuin
Naast het werken in de klas gaan wij er ook wel eens op uit naar bijvoorbeeld een
speeltuin!
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Peebeebuis
De Bikkels zijn al een periode lang peebees aan het sparen voor een speciaal uitje. Zij willen graag naar de
bioscoop. Dit is een grote activiteit waarbij wij hebben afgesproken dat wij niet één maar twee peebeebuizen
vol moeten sparen. Wij zijn nu op ¾ deel, dus het is bijna zover! Binnenkort bespreken wij gezamenlijk naar
welke film wij gaan.

Meester Marnix

Nieuws van de Springkikkers
Na de kerstvakantie hebben de Springkikkers er ook een nieuwe leerling bijgekregen in de groep. Zijn naam
is Youssef. Wat fijn dat hij bij ons in de klas zit!
De afgelopen weken zijn wij heel druk geweest met (voor ons) nieuwe methodes: Station Zuid en Taal Actief.
Bij Station Zuid leren wij nog beter lezen. Wij leren woorden met de –ng en –nk, maar ook samengestelde
woorden komen naar voren.
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Wij proberen veel (en goed!) op tempo te lezen en
elke week kijken wij naar nieuwe boeken die wij
misschien wel willen lezen. Hier hebben wij het
over de kaft, de rug en illustraties van een boek.
Daarnaast hebben wij geleerd wat een inleiding,
kern of slot is.
Bij Taal Actief hebben wij het over vriendschappen,
maar ook leren wij de lidwoorden en zelfstandig
naamwoorden herkennen in een zin. Dat is soms
best lastig, maar het lukt ons al heel goed!
In de klas komt het thema winter nog duidelijk naar
voren. Wij hebben (3D) sneeuwpoppen,
sneeuwtekeningen en een sneeuwbol gemaakt.

Ook zijn wij naar Het Groene Huis geweest en hebben
wij geleerd over Egel en zijn winterslaap.
Met veel verschillende opdrachten hebben wij geleerd
welke dieren een winterslaap (of winterrust!) houden en
hoe dieren dan voor zichzelf kunnen zorgen.
In Het Groene Huis hebben wij pinda’s kunnen rijgen,
om dit thuis op te kunnen hangen. Dan kunnen de
dieren hier heerlijk van eten!
Het uitje was heel gezellig en leerzaam.
Wij kijken alweer uit naar de komende leerzame weken.
Groetjes van de Springkikkers!
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Uw kind naar school toe brengen
We vinden het belangrijk dat wij optimaal gebruik maken van onze lestijd aan uw kinderen. Om ook echt om
8.30 u met onze lessen te starten hebben we daarom de afspraak dat u als ouder met een vraag of
opmerking na schooltijd bij de leerkracht terecht kan. Voor schooltijd richt de leerkracht zich op de
ontvangst van de kinderen en het op tijd starten met de les.
Op school hebben we daarom een aantal afspraken over het brengen van de leerlingen:
• De ouders van de Spetters mogen het gehele schooljaar met hun kind mee naar binnen.
• Bij de Bikkels en de Springkikkers mogen ouders tot de herfstvakantie mee naar binnen. De rest van
het schooljaar worden ouders gevraagd op het schoolplein afscheid te nemen van hun kind.
Hierover ontvangen ouders na de herfstvakantie een brief.
• Vanaf de Kanjers gaan wij er vanuit dat de leerlingen in staat zijn om zelf de school in te komen. We
vragen ouders daar het gehele jaar afscheid te nemen van hun kind op het schoolplein.
We willen u vragen deze afspraken na te komen. Na schooltijd bent u natuurlijk van harte welkom als u iets
wilt vragen aan de leerkracht van uw kind.

Bericht van de MR
De MR is op 13 januari jl weer bij elkaar gekomen. We hebben met elkaar gesproken over de arbo/quickscan,
het werkverdelingsplan en de kraanwaterdag. Tijdens de koffieochtend op 18 maart a.s. zal de
kraanwaterdag ook nog eens onder de aandacht worden gebracht. De volgende MR-vergadering zal
plaatsvinden op 9 maart a.s. We hopen dan ook om de tafel te zitten met ouders die zitting hebben in de
ouderraad. Dan zullen we met elkaar gaan praten over “het vergroten van de ouderparticipatie ” en
eventuele ideeën daarover met elkaar uitwisselen.
Namens de MR, Naima

Gefeliciteerd!

De komende weken hebben we een aantal jarigen:
Do 13 februari

Ma 17 februari
Di 18 februari
Wo 19 februari

Milan (10 jaar) - groep Sterren
Robin(10 jaar) - groep Keien
Jordi (9 jaar) - groep Springkikkers
Sharona (12 jaar) - groep Uitsmijters
Yobed (11 jaar) - groep Spoorzoekers

5

Belangrijke data
Donderdag 6 februari
Vrijdag 7 februari
Donderdag 20 februari
Vrijdag 21 februari

–
–
–
-

Maandag 24 februari
t/m vrijdag 28 februari –

Studiedag alle kinderen vrij
Studiedag alle kinderen vrij
Oudergesprekken (uitnodiging volgt via social schools)
Carnaval + Meesters-/juffendag – alle kinderen mogen verkleed naar school
komen. Meer informatie volgt deze week.
Voorjaarsvakantie

