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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Na alle losse brieven rondom de coronatijd, nu
weer een ‘normale’ nieuwsbrief. De afgelopen
weken zijn we blij dat we kinderen weer dagelijks
in de school hebben, maar wat blijft het raar dat
het contact met u zo is veranderd. We begrijpen
dat dit ook voor u lastig moet zijn. Op dit moment
weten we nog niet hoe de maatschappij er na de
zomervakantie uit zal zien. De eerste signalen zijn
positief en we hopen ook dat we na de
zomervakantie weer op een andere manier
contact met u mogen hebben. Hierin zijn de
richtlijnen vanuit het RIVM leidend. In de laatste
week van de zomervakantie zal ik u informeren
over de richtlijnen die we na de zomervakantie
zullen volgen. Zo weten we zeker dat we u met de
meest up-to-date informatie kunnen voorzien.
Voor nu richten we ons op de afronding van het
schooljaar. We gaan onze schoolverlaters op een
andere manier dan normaal uitzwaaien, de
oudergesprekken worden telefonisch of via
beeldbellen gedaan en iedere groep doet ter
compensatie van het schoolreisje nog een leuke
coronaproof activiteit.
In de laatste schoolweek wordt u geïnformeerd
over de groepsindeling van volgend schooljaar en
de leerkracht(en) bij wie uw kind in de klas komt.
Ook gaan de leerlingen in die week kennis maken
in hun nieuwe groep en met hun nieuwe
leerkracht. We wensen iedereen nog hele mooie
laatste weken van dit schooljaar toe!
Namens het team van SBO Michaëlschool,
Naomi van Bladel

Afscheid collega
Aan het eind van dit schooljaar gaat juf Monica
afscheid nemen van de Michaëlschool. Zij gaat
een eigen bedrijf beginnen. Een super spannende
en mooie stap. We wensen juf Monica heel veel
geluk en plezier toe.
Dit betekent ook dat wij volgend schooljaar een
nieuwe collega binnen ons team krijgen. Zij heet
Marieke Slagter. Marieke zal aanwezig zijn tijdens
het wenmoment voor de leerlingen die bij haar in
de klas komen en zal zich volgend schooljaar via
de nieuwsbrief ook uitgebreider voorstellen aan u
als ouder.

Nieuws van de Keien
De Keien hebben in de thuiswerkperiode goed
hun best gedaan en er waren ook uitdagingen.
Een (bonus)ouder die opeens juf/meester is, dat is
leuk maar ook wel lastig, want de juffen leggen het
echt heel anders uit!!! De eerste drie weken werd
er vooral op papier gewerkt en de volgende drie
weken kwam de computer in beeld. Inloggen?
Waar? Hoe? Wat is ook alweer mijn
wachtwoord??? Flash? Dat werkt helemaal niet!
Een paar kinderen hebben een laptop geleend en
daarna kon iedereen weer aan de slag.
Filmpjes van juf Leontine, de reken juf en de eigen
juffen. En natuurlijk elke week contact met de juf
en twee keer in de week Skypen met de klas voor
wie dat wil. Tijdens die gesprekken werd er vooral
ook gechat en werden er screenshots gemaakt.
Wij (juf Lisette en juf Monica) hebben veel
computer skills geleerd van de kinderen.
Wat waren we allemaal blij dat we weer met de
hele groep konden starten, er gaat toch niets
boven spelen met je vrienden en elkaar in het
echt zien. Samen knutselen, tekenen, praten over
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corona en vooral weer lekker gewoon aan het
werk. Het jaar is bijna afgelopen en we kunnen
terugkijken op een leuk jaar met een gezellige
groep, die er voor gaat.
Juf Lisette en Juf Monica

MR
Op 8 juni hebben we alweer de laatste MR
vergadering van dit schooljaar gehad. We hebben
gesproken over een aantal onderwerpen,
waaronder de schoolgids, de organisatie voor
komend schooljaar en het vakantierooster.
Daarnaast zijn ook onderwerpen als het
arbojaarplan en het schoolondersteuningsplan
aan de orde geweest.
In oktober zal de eerste vergadering van het
nieuwe schooljaar zijn.

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Wo 24 juni
Za 27 juni
Do 2 juli
Vr 3 juli
Za 4 juli

Rosemarijn Pietersen (9 jaar) Springkikkers
Benjamin Luzolo (10 jaar) Keien
Felicia Adamus (9 jaar) Kanjers
Eveliene Wijnands (10 jaar) Keien
Romaisa el Kaddouri (9 jaar) Kanjers
Lieke van der Wijk (8 jaar) Bikkels

Belangrijke data
Dinsdag 30 juni
Vrijdag 3 juli
Dinsdag 7 juli

Schoolfotograaf
rapporten mee naar huis
oudergesprekken

Woensdag 15 juli

leerlingen gaan wennen in
nieuwe klas
laatste schooldag

Donderdag 16 juli
Vrijdag 17 juli t/m 28
augustus
zomervakantie
Maandag 31 augustus eerste schooldag

