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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij de derde nieuwsbrief van dit
schooljaar. De Sterren en de Keien
vertellen iets over de start van het
schooljaar. Daarnaast is er mooi nieuws
over het bezoek van de onderwijsinspectie
aan onze school afgelopen week. We
wensen u weer veel leesplezier toe.
Het team van SBO Michaëlschool
Inspectiebezoek
Afgelopen week hebben we op dinsdag een
bezoek gehad van de inspectie van het onderwijs.
We hadden dit bezoek zelf aangevraagd om het
oordeel goed te behalen. In een regulier
inspectiebezoek kijkt de inspectie of de school
voldoende of onvoldoende functioneert. Het
oordeel goed wordt gegeven als de school uitblinkt
op een aantal onderdelen.
Afgelopen woensdag hebben we de uitslag van dit
onderzoek gekregen. De inspectie beoordeeld de
school als goed.
We zijn enorm trots op wat we, samen met u als
ouders en onze geweldige leerlingen, iedere dag
kunnen neerzetten.

Nieuws van de Sterren
De eerste weken van het schooljaar 2020/2021
zitten er weer op bij de Sterren.
We zijn
heel erg
goed
gestart en
we hebben
al veel
nieuwe
dingen
geleerd.
We willen
graag
vertellen
over een
aantal

dingen die we al hebben gedaan.
Kanjertraining
De eerste weken hebben we vooral veel aandacht
besteed aan Kanjertraining. We hebben hierbij
veel lessen en spelletjes gedaan om elkaar beter
te leren kennen. We hebben bijvoorbeeld onze
hobby’s op een papiertje geschreven en door de
klas gegooid. Zo moest iedereen raden bij wie
welk papiertje hoorde. Ook hebben we al in
tweetallen evenwichtspelletjes gedaan op het
grasveld naast ons klaslokaal.
Een belangrijk onderwerp was ook De Week
Tegen Het Pesten. Tijdens deze lessen hebben
we het gehad over het verschil tussen pesten en
plagen en hoe we het zo fijn mogelijk in de groep
kunnen hebben. We hebben per persoon
opgeschreven wat we hierbij belangrijk vinden.
Engels
Voor veel kinderen is het iets nieuws maar in de
bovenbouw gaan we ook aan de slag met Engels.
We hebben vorige week al een begin gemaakt met
de kleuren en de lichaamsdelen. De leerlingen
vonden het erg leuk en hebben een werkblad
gemaakt waarbij ze Engelse kleuren moesten
lezen en gebruiken.
Begrijpend lezen
Zoals in elke groep wordt er veel aandacht
besteed aan begrijpend lezen. Dit doen we drie
keer per week. We starten op dinsdag met
Weerwoord en de tekst van Nieuwsbegrip lezen.
Bij Weerwoord leren we de moeilijke woorden die
voorkomen in de tekst.
Op woensdag werken we aan een begrijpend
leestekst van Junior Einstein. Hierbij lezen we
steeds verschillende verhaaltjes en maken we hier
opdrachten over. Wat erg belangrijk is, is dat we
met kleurtjes laten zien waar we het antwoord in
de tekst hebben gevonden.
Op donderdag maken we de opdrachten van de
tekst die we op dinsdag hebben gelezen. We
vinden begrijpend lezen bij de Sterren en
belangrijk vak en we zien dat iedereen hier hard
aan werkt.
Creatieve vakken
Ook op creatief gebied hebben we al veel gedaan.
Tijdens een tekenles hebben we stap voor stap
geleerd op een papegaai te tekenen. Ook maken
we mooie herfsttekeningen met echte
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herfstkleuren.
Met handvaardigheid hebben we zelf onze naam
in 3D gemaakt. De namen hangen in het lokaal.

•

We vinden het belangrijk dat we hard werken maar
ook dat er tijd is voor leuke en gezellige
activiteiten.
We gaan er een mooi jaar van maken!

•
•

•

•
•

•

Nieuws van de Keien
Deze keer zijn de Keien aan de beurt voor de
nieuwsbrief. Toen wij de kinderen vroegen
wat ze graag in de nieuwsbrief zouden willen
zetten kwamen er heel veel weetjes
tevoorschijn. We willen daarom heel graag
een heleboel weetjes met jullie delen. Ze zijn
(bijna allemaal, behalve de laatste) door de
kinderen bedacht:
Wisten jullie dat?
•
•

•
•
•

Wij op vrijdag altijd thee drinken bij de
Keien?
Wij met elkaar afspraken hebben
gemaakt over wat we fijn vinden in de
klas?
Wij een hele leuke klas hebben?
Wij 2 lieve juffen hebben, juf
Jacqueline en juf Marieke?
Wij 12 kinderen in de klas hebben?

Iedereen graag naar school gaat en
blij is?
Alle kinderen heel goed hun best doen
op school?
Wij graag lezen?
De juf heeft voorgelezen uit de
Gorgels?
Wij een hele leuke klas hebben?
Wij zelfs met scheerschuim kunnen
schrijven?

Wij heel veel oefeningen doen om
elkaar nog beter te laten kennen?
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• Wij leuke, oude

dingen
meenemen die
iets te maken
hebben met
vroeger?
• Wij een les
hebben gehad
over pesten
waarbij we een
papier gingen
verkreukelen, en
niet meer mooi
konden krijgen?
• Op een
geweldig leuke
school zitten?
• Wij elkaar graag
complimenten
•
•
•
•
•
•

•

geven en krijgen?
Wij extra goed kunnen schrijven als er
een muziekje zacht opstaat?
Wij hebben geleerd dat je ook jezelf
een compliment kan geven?
Wij een hele leuke eerste schooldag
hebben gehad?
Wij het fijn vinden als je helemaal
jezelf mag zijn?
Dat we onze eerste aardrijkskunde
toets samen hebben gedaan?
Wij in de
groep Keien
zitten?
De juffen
enorm
boffen met
zo'n
geweldig
leuke klas?
: -)

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Ma 5 oktober

Lucas (8 jaar) - groep Springkikkers

Di 6 oktober

Girmawit (11 jaar) - groep Sterren

Do 8 oktober

Bo (12 jaar) - groep Uitsmijters

Zo 11 oktober

Liwia (9 jaar) - groep Springkikkers

Wo 14 oktober

Amira (8 jaar) – groep Bikkels

Do 15 oktober

Luca (10 jaar) - groep Keien
Juf Veronica (63 jaar)

Belangrijke data
Dinsdag 6 oktober – oudergesprekken
Vrijdag 16 oktober - Studiedag; alle leerlingen vrij
Maandag 19 oktober
t/m vrijdag 23 oktober – Herfstvakantie

