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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief van SBO Michaëlschool. In deze nieuwsbrief vertellen de Toppers en de
Uitsmijters wat zij de afgelopen periode hebben gedaan en vindt u nieuws over de uitreiking van het
themacertificaat ‘Bewegen’ van de gezonde school. U bent op vrijdag 6 maart van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn!
We wensen u veel leesplezier.
Het team van SBO Michaëlschool

Nieuws van de Uitsmijters
We hebben drie middelbare scholen bezocht. Zo weten we een beetje hoe het er op een middelbare school
aan toe gaat. Op De Baander hebben we gekeken bij de praktijkvakken en een rondleiding gekregen. De dieren
waren erg leuk. Op het Element kregen we zangles en gingen we muffins bakken. Op Pro33 hebben we een
rondleiding gehad en tolletjes gemaakt.
Geschreven door: Rowan, Esmee, Fatih

We hebben schoolverlatersgesprekken gehad en ons schooladvies gekregen. We mogen allemaal heel trots
zijn op ons advies want we hebben echt ons best gedaan. Sommige kinderen hebben ook nog een klein feestje
gevierd.
Geschreven door: Yenas, Romy, Caitlin
We zijn al veel aan het oefenen voor de musical. We doen toneel in de klas samen met de Toppers. We
hebben allemaal liedjes gezongen en die heeft juf Monique helemaal zelf verzonnen. Ze zijn heel leuk! De
musical gaat over een bekend kinderboek.
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Geschreven door: Rayan, Djennha, Sharona
We zijn gek op koken bij de Uitsmijters! We hebben pannenkoeken gebakken en
tomatensoep gemaakt. Dat maakten we helemaal zelf. We maakten het in een circuit. Het
was superlekker!
Geschreven door: Ella, Nasrdine, Danique
We doen nog veel meer leuke en leerzame dingen maar daar vertellen we een volgende
keer weer over!
Groetjes van alle Uitsmijters en juf Anouk

Nieuws van de Toppers
We hebben samen met de Uitsmijters allemaal leuke dingen gedaan, zoals hierboven
beschreven. Tsja, wat kunnen wij nu nog toevoegen? We zijn ook nog naar een ABC activiteit
geweest, op de Vlinderslag. Daar hebben we proefjes gedaan. Zo moesten we van stokjes
en dropjes een kubus of een piramide maken. Die doopten we in bellenblaassop. Er
ontstonden hele gave bellen.
Ook mochten we van papier een tafel maken. We gingen kijken wie de sterkste tafel had gemaakt. Dat werd
getest met een volle fles water, bovenop die tafel van papier. Bij sommige tafels lukte het..
Op Het Element deden we ook nog een gymles met handicap. De kinderen kregen een blinddoek om, een
koptelefoon op, of hun handen werden vast gemaakt. Zo moesten ze een estafette doen.

Op de Baander mochten de kinderen ook dieren vast houden, zelfs een slang! Dan moest je
eerst je handen wassen met koud water. Met warme handen denkt de slang dat jouw handen
een lekker hapje zijn…
En Op PRO 33 hebben we tolletjes gemaakt , waarmee we op
school een wedstrijd deden… welke tol deed het het langst…? Die
van Yasien!

Uitreiking thema certificaat ‘Bewegen’ gezonde school
Op vrijdag 6 maart krijgen wij om 13.30 u opnieuw het themacertificaat ‘Bewegen’ uitgereikt. Als school
vinden we het stimuleren van gezond gedrag heel belangrijk. We zijn dan ook een gezonde school.
Het nieuwe certificaat voor ‘Bewegen’ wordt op vrijdag 6 maart om 13.30 u door de wethouder aan ons
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uitgereikt. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Waterdag
In het kader van de gezonde school gaan wij starten met een waterdag op onze school. Water drinken is
duurzaam, gezond, lekker & goedkoop! Daarnaast besparen we veel afval als we geen wegwerpverpakkingen
van pakjes drinken meer hebben.
Om het drinken van water te stimuleren willen we vanaf maandag 9 maart iedere maandag een waterdag
houden, waarop kinderen en leerkrachten alleen water drinken. Op de maandagen hoeft u de kinderen dus
geen pakjes drinken meer mee naar school te nemen. Wel mogen kinderen een eigen beker, dopper of flesje
meenemen waaruit zij water kunnen drinken. Op school zijn ook bekers aanwezig, dus dit is geen
verplichting. Tijdens de uitreiking van het themacertificaat ‘Bewegen’ op vrijdag 6 maart zullen we hier ook
aandacht aan besteden en krijgt iedere groep een klein cadeau om het water drinken leuk aan te kleden.
Wilt u ook thuis aandacht besteden aan gezonde voeding en het drinken van water? Tijdens onze
koffieochtend op 18 maart zullen we meer aandacht besteden aan dit thema. De uitnodiging voor deze
ochtend volgt later.

Belangrijke data
Donderdag 20 februari
Vrijdag 21 februari
Maandag 24 februari t/m
Vrijdag 28 februari
Vrijdag 6 maart
Woensdag 18 maart

Oudergesprekken
Carnaval en meesters-/juffendag – Kinderen mogen verkleed naar school
naar school komen.
Voorjaarsvakantie
13.30 u Uitreiking themacertificaat Bewegen
Koffieochtend – uitnodiging volgt

Gefeliciteerd!

De komende weken hebben we een aantal jarigen:
Ma 17 februari
Di 18 februari
Wo 19 februari
Wo 26 februari
Do 27 februari
Zo 1 maart
Vrij 6 maart

Jordi (9 jaar) – groep Springkikkers
Sharona (12 jaar) - groep Uitsmijters
Yobed (11 jaar) - groep Spoorzoekers
Joerie (10 jaar) - groep Kanjers
Kian (11 jaar) - groep Spoorzoekers
Juf Lisette (42 jaar)
Gabriella (7 jaar) – groep Spetters

