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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief van SBO Michaëlschool. We hopen dat u
allemaal een prettige herfstvakantie heeft gehad. In deze nieuwsbrief vertellen de
Kanjers en de Springkikkers over de periode tot de herfstvakantie. We wensen u
veel leesplezier.
Het team van SBO Michaëlschool

Nieuws van de Kanjers
Wat leuk dat de Kanjers dit keer een stukje voor de nieuwsbrief mogen schrijven.
Wij hebben afgelopen tijd al heel veel gedaan en geleerd.
Met taal hebben wij geleerd wat werk- en bijvoeglijknaamwoorden zijn. Bij de les over
werkwoorden mochten wij kaartjes uitbeelden en moest de rest van de klas raden welk
werkwoord het was.
Tijdens een natuurles hebben wij geleerd hoe wij een vrucht
kunnen herkennen. De juf had een aardappel, wortel, courgette,
avocado, paprika en appel mee. Elke keer mochten we kijken of
het een vrucht was.
We kregen de opdracht om de doorsnede van een rode paprika
te tekenen met natuurlijk de zaadlijst. Uiteindelijk mochten we
avocado, appel en paprika proeven. Dit was een erg leerzame les.
Wij hebben ook al veel
Kanjertraining gehad. Tijdens
de lessen hebben wij veel spelletjes gespeeld waardoor
wij elkaar beter leerden kennen en vertrouwen.
Zo hebben wij een spel gedaan waarbij wij een pizza op
elkaars rug moesten maken door elkaar te masseren.
Dit kunnen wij ook wel bij papa of mama doen!
Ook hebben wij in groepjes memory gespeeld. Hierbij
was het belangrijk om eerlijk te spelen en om op je
beurt te wachten.
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In de Kinderboekenweek kwam er een juf langs die ons toneelles gaf. Ze las eerst een boek
voor en daarna mochten wij zelf een ridder en een draak spelen. Dit was erg leuk om te
doen en wij kwamen erachter dat veel kinderen goed zijn in toneelspelen.

Met handvaardigheid hebben wij een uiltje gevouwen. De juf deed voor hoe wij zestien
vierkantjes moesten vouwen. Eerst dachten wij dat het heel moeilijk zou zijn, maar het viel
best mee!
We zijn nu bezig om ons spinnenweb af te maken.
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Als wij hard gewerkt hebben en er is nog tijd over, dan mogen wij soms nog even spelen.
Iedereen kan doen wat hij of zij zelf wilt. Bijvoorbeeld spelen met de klei of met de lego.

Wij hopen dat de rest van het jaar net zo leerzaam en leuk is.
Groetjes van alle Kanjers!

Nieuws van de Springkikkers
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn voorbij gevlogen en wat hebben de
Springkikkers al veel gedaan!
De eerste weken hebben de kinderen elkaar goed leren kennen. Het was hierbij fijn om
samen in de kring te zitten, verhalen te vertellen, Kanjertraining spelletjes te oefenen en
om samen te spelen.
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Al vanaf het begin lezen de kinderen veel. De kinderen lezen zelf,
de juf leest vaak voor, maar ook in een circuit lezen of in een klein
groepje lezen met de juf is erg leuk. Daarnaast hebben wij een
zithoek met heerlijke zitzakken. Dat maakt het lezen nóg
leuker! Door veel leeskilometers te maken, gaan wij steeds een
stapje vooruit.
Met onze leesmethode (Lijn 3) lezen wij elke dag. Wij hebben het al
gehad over hutten, maar wij hebben het nu ook over water. Hier
konden wij leuk bij knutselen en werken. Zo hebben wij
bijvoorbeeld boomhutten van ijslollystokjes geknutseld en een
eigen diorama gemaakt.
De Kinderboekenweek is in de klas uitgebreid naar voren
gekomen. Het thema was dit jaar: En toen.
Wij hebben het gehad over kastelen, ridders en prinsessen,
dinosaurussen en de archeoloog, maar ook vroeger en nu (in de
klas).
Wij hebben een theater activiteit gevolgd in de klas. Hier deden wij
net alsof wij echte draken waren en echte ridders/prinsessen. Ook
hebben de kinderen toen een levend schilderij gemaakt: een
“tableau vivant”. Wat ontzettend knap en wat was het leuk om te
doen!
Nu hebben wij het over de herfst. Zo hebben wij onze themakast
gevuld, hebben wij herfstbladeren geknutseld en een herfstboom
gemaakt van echte takken en bladeren.
Voor de vakantie hadden wij al een keer onze peebeebuis vol en
hebben wij een gezellige middag in de klas gehad. Wij hebben toen
in onze onesies film gekeken (Meester Kikker).
Het was ontzettend gezellig en zoals jullie misschien wel horen: de
Springkikkers hebben niet stilgezeten. Je merkt dat de Springkikkers echt een
vriendengroep is en dat iedereen elkaar probeert te helpen.
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Wij kijken uit naar de komende weken! Daar vertellen wij de volgende keer graag weer
over.
Groetjes van de Springkikkers!

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een aantal jarigen:
Di 27 oktober

Hind (9 jaar) - groep Springkikkers
Firdaous (9 jaar) – groep Kanjers

Za 31 oktober

Mehmet (11 jaar) - groep Spoorzoekers
Samuel (9 jaar) - groep Bikkels

Di 3 november

Louis (11 jaar) - groep Spoorzoekers

Vr 6 november

Lies (9 jaar) – groep Springkikkers

Zo 8 november

Ayman (10 jaar) - groep Keien

Belangrijke data
Donderdag 26 november
Maandag 30 november

Oudergesprekken (digitaal, uitnodiging volgt via social
schools)
Studiedag – alle kinderen vrij.

