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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Wij zijn blij dat iedereen weer in
goede gezondheid is gestart. We kijken weer uit naar een fijn en leerzaam schooljaar! We
snapper dat het voor u een gekke start van het schooljaar is. Deze week zullen we in het
team in gesprek gaan over de mogelijkheden om u af en toe een inkijkje in de school te
geven, nu u nog niet fysiek de school in mag en op welke wijze we contact met u kunnen
onderhouden.
Ondanks dat het anders is dan anders, blijft het heerlijk om de leerlingen weer in de school
te hebben na de vakantie. In deze nieuwsbrief vertellen de Toppers en Uitsmijters over hoe
zij gestart zijn. We wensen u veel leesplezier.
Het team van SBO Michaëlschool

Michaëlnieuws van de Uitsmijters
Hoi allemaal,

Wat leuk dat wij een stukje mogen schrijven in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar! We
vertellen graag over wat ons bezighoudt.
Wie zijn wij?
We zijn een gezellige klas met 6 meisjes (Noori, Milia, Julia, Angelina, Celisa, Ella) en 8 jongens
(Rayan, Kian, Sam, Bo, Amir, Lucas, Duke, Maarten). Wij hebben de hele week juf Anouk, ze is
heeeeel lief! Juf Sanne loopt op maandag en dinsdag stage bij ons in de klas en zij is ook heel lief.
Geschreven door: Angelina, Maarten en Duke
Wat maakt ons bijzonder?
Wij mogen sloffen dragen op school, zo blijft de klas lekker schoon. Dat is leuk! We werken vaak
met een leerlingloterij, dan mag de leerling waarvan de naam uit de bak wordt gepakt antwoord
geven of iets kiezen. We hebben een hele grappige juf.
We zijn een zelfstandige klas en dat willen we ook graag zijn. Tussen de lessen door doen we vaak
een leuk spelletje of dansje. Het is heel gezellig bij de Uitsmijters!
Geschreven door: Milia, Bo en Noori.

2

Wat leren we dit jaar?
Dit schooljaar leren we weer veel nieuwe dingen met taal, rekenen, spelling, geschiedenis, Engels
en alle andere vakken. Maar we leren ook plannen, dat hebben we nodig voor de middelbare
school. We leren ook veel over gedrag, bijvoorbeeld samenwerken, tijdens de Kanjertraining.
Geschreven door: Kian, Sam, Rayan
Groep 8 dingen
We gaan, als het allemaal weer mag met de Corona-maatregelen, dit jaar 3 dagen op schoolkamp.
Dat is leuk want het is een gezellige afsluiting van de basisschool.
We werken ook aan de eindmusical die we moeten instuderen. Daar moeten we nog mee
beginnen. We gaan dit jaar ook nog een aantal scholen bezoeken. Ook maken we dit jaar de
Eindcito en we krijgen ons schooladvies. We hebben hopelijk ook nog veel andere leuke uitjes!
Geschreven door: Amir, Celisa, Lucas

Tot de volgende keer!
Groetjes van de Uitsmijters
De Toppers
We zijn weer heerlijk begonnen bij de Toppers! Dertien mannen, wat een gezelligheid. Ik moet
geloof ik mijn snor maar laten staan..
Het valt me op dat er al
direct hard gewerkt wordt
en dat we ook veel plezier
kunnen maken samen. We
hebben deze week gewerkt
over de Romeinen. Er is
gerekend met Romeinse
cijfers ( best moeilijk
hoor!), en wisten jullie al
dat de Romeinen gezellig
samen naar het toilet
gingen om daar zaken te
bespreken of te kletsen
over de buurvrouw?
Verder zijn we ook heel
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druk met Mini informatie. De kinderen krijgen een boekje over een onderwerp en lezen dat twee
keer goed. Daarna moeten ze er vragen bij maken. Voor sommige kinderen is dit nieuw en iedereen
vindt dit erg leuk om te doen.

Omdat we een stoere mannenklas zijn hebben de kinderen zichzelf getekend als “Men in Black”.
We hebben een echte Walk of Fame gemaakt in de gang. En dat ziet er dan zo uit:

Ik zit wel elke dag onder de glitters, maar ja, we hebben allemaal meer glitter nodig in deze tijd,
nietwaar?

Groetjes, namens alle Men in Black, juf Monique
P.S: Wie kan deze Romeinse som oplossen? Welk getal staat hieronder? Gebruik het hulpmiddel. Ik
heb het niet heel moeilijk gemaakt, je kunt dit!
MMXX=………………
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En nu een moeilijke ( voor de kinderen die hier al mee hebben gewerkt): CDXLIV=……..

Kom je me de oplossing vertellen?

Koffieochtend

U bent van ons gewend dat we gedurende het jaar regelmatig een koffieochtend organiseren. Op
deze ochtenden heeft u de gelegenheid om rondom een thema met elkaar in gesprek te gaan.
Helaas kunnen deze bijeenkomsten voorlopig geen doorgang vinden, in verband met de
coronamaatregelen. We hopen dat dit zo snel mogelijk weer op kunnen pakken.

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een aantal jarigen:
Wo 9
september

Devran (12 jaar) - groep Spoorzoekers
Emir (12 jaar) - groep Toppers

Do 10
september

Cynthia (10 jaar) - groep Kanjers
Angelina (11 jaar) – groep Uitsmijters
Juf Hilda (60 jaar)

Za 12
september

Mulu (13 jaar) - groep Spoorzoekers
Souleymane (7 jaar) - groep Spetters

Do 17
september
Vr 18
september

Lars (11 jaar) - groep Spoorzoekers
Rodaina (10 jaar) - groep Kanjers
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Juf Natasha (35 jaar)
Za 19
september

Rebien (8 jaar) - groep Bikkels

Belangrijke data

Dinsdag 15 september – Studiedag; Alle leerlingen vrij
Woensdag 16 september – Studiedag; alle leerlingen vrij
Donderdag 1 oktober – opening Kinderboekenweek
Dinsdag 6 oktober – oudergesprekken

