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Beste Ouders
Hierbij de nieuwsbrief van SBO Michaëlschool. We hebben er inmiddels 10
schoolweken in dit schooljaar opzitten. Nog steeds zijn we helaas niet in de
mogelijkheid om u fysiek te ontmoeten. We hopen dat we met de nieuwsbrief u af
en toe toch een inkijkje in onze school kunnen geven. Vandaag vertellen de Spetters
en de Bikkels over de afgelopen weken. We wensen u veel leesplezier.
Het team van SBO Michaëlschool

Bij de Spetters
De Spetters heten elkaar elke morgen welkom en zingen hiervoor het
welkomstlied. Daarna kijken we welke dag het vandaag is en zetten we
de klok op de juiste dag en stellen we vast of het ochtend, middag of
avond is. Ook bekijken we het weer en benoemen het seizoen. We
gebruiken hiervoor ons dagritme bord.
De Spetters werken
over het prentenboek
“Kleine wijze wolf” van
Gijs van der
Hammen. In de bouwhoek wordt dit verhaal nagebouwd
en nagespeeld met de handpoppen.
In het bos woont een kleine wolf die veel weet omdat hij
boeken leest. Wanneer de koning uit het paleis in de stad
ziek wordt, komt
een vogel hulp
vragen. Hoewel
de kleine wolf het
veel te druk heeft met lezen, gaat hij met behulp van vrienden op
reis.
Wanneer de koning beter is beseft kleine wijze wolf dat hij niet
alleen maar wil lezen en geeft hij voor zijn vrienden in het bos een
feest.
De Spetters beleven veel plezier aan het naspelen van dit verhaal.
Ze leren hierdoor het verhaal in logische volgorde naspelen en
gebruiken zinnen uit het verhaal. Zoals: “Als de koning je iets vraagt,
dan luister je”. Maar ook leren ze afspraken te maken over het spel
en hoe je materiaal gebruikt.
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Voor het leren lezen is het belangrijk dat jonge kinderen zich bewust worden van klanken in woorden.
Hiervoor staan aangeboden letters op de draaischijf en kan een speler een kaartje pakken waarop een
woord staat waar de letter(klank) in voor komt. De Spetters helpen elkaar met controleren van de woordjes
door deze op de hakstrook te hakken. Zo ontwikkelen de leerlingen hun fonologisch bewustzijn. Kortom bij
de Spetters leren leerlingen, ieder op zijn of haar niveau, letters, klanken en klankgebaren te gebruiken.
Hiermee werken we aan de voorwaarden om te lezen.

Bij de Bikkels
In de afgelopen weken hebben de Bikkels niet stilgezeten! Momenteel
zijn wij voor taal bezig met het thema ‘eetsmakelijk’. Op de thematafel
liggen veel materialen die te maken hebben met de themawoorden.
Zo ligt er bijvoorbeeld een ‘garde’ waarmee je kunt ‘opkloppen’. Iedere
ochtend herhalen wij de themawoorden en komen er nieuwe
woorden bij! De kinderen hebben ook het proces van aardappel naar
friet geleerd. Niemand wist dat een aardappel zoveel stappen moet
doorlopen voordat het een frietje is. Eenzelfde proces hebben de
Bikkels geleerd over melk: ‘van melk naar drinkyogurt’. Woensdag
sluiten wij dit thema af. Dan gaan wij zelf aardappels in frietjes snijden
en daarna ‘voorbakken’ en ‘afbakken’ in de airfryer. De Bikkels kijken er
naar uit!
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Handvaardigheid
We hebben de afgelopen periode ook activiteiten gedaan waarin wij gewerkt hebben aan onze
handvaardigheden. Zo hebben wij de afgelopen periode de volgende vaardigheden geoefend: naaien
(rijgsteek), tamponeren met een spons, paddenstoelen vouwen (met 16 vierkanten), kleien en schilderen van
fruit en groente. Ook hebben wij gewerkt met houtskool en daarbij geleerd over het begrip ‘spiegelen’.

DGM-les
Om iedere leerling optimaal te stimuleren op hun eigen mondelinge taalniveau
gebruiken wij op school de denkstimulerende gespreksmethodiek. Dit houdt in dat
je kinderen verschillende vragen stelt aangesloten op hun eigen taalniveau. Een
paar weken geleden hebben de Bikkels vetbollen gemaakt. Dit sloot toen ook mooi
aan bij het thema ‘de boom’ (herfst). We hebben besproken voor wie wij de vetbollen
maken: de koolmees, pimpelmees, huismus en de vink (themawoorden). In het
(zoutloze) frituurvet hebben wij vogelzaad en zonnebloempitten gedaan
(themawoorden). Ook was het interessant om te zien hoe het frituurvet veranderde
toen het warm gemaakt werd (van vast naar vloeibaar). De volgende DGM-vragen
zijn onder andere aan bod gekomen:
- Wijs eens een zonnebloempit in het vogelzaad aan? (benoemen/begrijpen).
- Wat kun je met een vetbol doen? (beschrijven).
- Wat gebeurt er als eerste als je het blok frituurvet warm maakt? (ordenen).
- Hoe komt het dat het mengsel met vogelzaad weer terug hard wordt? (redeneren)
- Wat vind jij ervan dat mensen vetbollen in hun tuin hangen? (mening)
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een aantal jarigen:
Donderdag 12
november
Wo 18
november
Vr 20
november
Za 21
november

Mylie (10 jaar) – groep Keien
Celisa (12 jaar) - groep Uitsmijters
Alvin (11 jaar) - groep Spoorzoekers
Juf Marloes (39 jaar)

Belangrijke data

Donderdag 26 november – oudergesprekken (uitnodiging volgt via social schools)
Maandag 30 november – Studiedag; alle kinderen vrij

