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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij de nieuwsbrief van SBO
Michaëlschool. Deze keer vertellen de
Toppers en de Uitsmijters over de
laatste weken in de klas. Inmiddels is
ook de Sint weer in het land. In de
nieuwsbrief vertellen we u hoe we
Sinterklaas vieren op school. We
wensen u veel leesplezier.
Het team van SBO Michaëlschool
Sinterklaas
De Sint is weer in het land en ook op school vieren
we natuurlijk het Sinterklaasfeest. We hopen dat
we er voor de kinderen een mooie periode van
kunnen maken. De Sint heeft onze school al
bezocht. Hij heeft zelf al een paar keer bij ons op
school gegeten. De kinderen hebben dit op een
filmpje in de klas gezien. Ook heeft de Sint beloofd
dat wij onze schoen mogen zetten en dat hij ons
op 4 december met een bezoek gaat verblijden.
Helaas heeft de Sint een aantal belangrijke
voorwaarden voor het langskomen. De Sint komt
alleen de kinderen bezoeken. Hij zal daarom dit
jaar niet ontvangen worden door kinderen,
leerkrachten en u als ouder. Samen met
Sinterklaas hebben we een mooi alternatief
programma bedacht. We zullen op 4 december
veel foto’s en filmpjes maken en hier een film van
maken en deze delen via facebook, zodat u toch
een beetje met ons mee kunt genieten.

Roken rondom de school
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen
opgroeien in een gezonde omgeving. Als gezonde
school hebben we daarom al jaren bewust

gekozen voor een rookvrij schoolplein. We willen u
vragen om hier ook rond de school rekening mee
te houden en niet voor de school te roken. Alvast
dank hiervoor!

Nieuws van de Toppers
We zijn bij Het Element geweest, we hebben
daar koekjes gebakken en we hebben een
tekening gemaakt van onze naam. Dat was
heel leuk, want we hadden nooit zo een
tekenles gehad. De school liet ons ook
andere lokalen zien. Zoals hout en
autotechniek.
We hadden een spelletjesmiddag. De juf had
veel spelletjes mee. Zoals monopoly. Alle
kinderen hadden het leuk. Het was zo leuk
dat we het jammer vonden dat het stopte.

Gezellig samen spelletjes spelen, goed voor de
sfeer en leren winnen en verliezen.

We hebben elke week een keer
kanjertraining. Dan spelen we spellen om te
leren samen te werken. En we praten over
hoe het gaat met kinderen uit de klas. En
lossen we problemen op.
Yobed en Djay
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Koekjes bakken en een kunstwerk maken
op Het Element
We gingen naar het Element daar was het
leuk. We hebben daar koek gebakken en die
koekjes waren lekker en we gingen onze
namen tekenen. Daar hebben we ook rond
gekeken. En we gingen ook naar de Baander.
Bij de Baander hebben we dieren gezien
zoals: slangen, konijnen en muizen en
schildpadden.
Emir

Een baardagaam ( soort hagedis) aaien op De
Baander
De school Het Element: We gingen met een
paar klassen naar Het Element. We gingen
koekjes bakken en hebben tekeningen van
onze namen gemaakt. We gingen naar
andere lokalen zoals: de autogarage , het
muzieklokaal en het kluslokaal.
Kanjertraining: We weten nu meer over elkaar
want we hebben leuke spelletjes bijv.
krantenmeppertje gespeeld.
Krantenmeppertje is een spel waarmee met
elkaars namen kunnen oefenen. Dat is een
kennismakingspel. We leren om onze mening
te geven. Zo hebben we ook geoefend met
het houden van een betoog.
De school de Baander: De Baander is een
middelbare school. Op de Baander gingen we
naar het dierenverblijf om de dieren te
verzorgen. En we hebben veel techniek
geleerd.
Hasan Huseyin, Tommy en Matts
Ik vind de Michaelschool een heel leuke
school omdat we verschillende dingen doen.
Laatst gingen we naar de Baander.
En we gingen langs een vak metaal en dat
was erg leuk. Je hebt daar van alles te doen.
We
gingen werken aan metaal en we zagen een
zelf gemaakte crossmotor. Ik mocht met een
speciale tang een ijzeren buis buigen. Dat
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was best zwaar.
Groetjes, Samuel
We gingen naar het Element, daar hebben we
koeken gebakken .
Daar was heel erg leuk .We hebben ook rond
gekeken. En we hebben onze naam getekend.
We gingen ook naar de Baander, daar
hebben we rond gekeken. En we zijn bij de
dieren geweest. Daar hebben we de dieren
eten gegeven. En we hebben ook bij de
bloemen gekeken. En we hebben ook bij de
tuin gekeken .En we hebben ook uilenballen
bekeken in de klas. We ook pietjes gemaakt in
de klas. We hebben ook kanjertraining
gedaan in de klas.
Hasan
We zijn ook nog druk geweest met (
aangebrande) pepernoten bakken, de klas
ruikt er na het weekend nog naar! Dit hebben
we zowel bij de Toppers als de Rekentoppers
gedaan. Bij de rekenles moesten de
pepernoten een diameter hebben van 1,2,3
en 5 cm en een speciale dikte. Dat was dus
precies meten! De kinderen moesten alles
zelf doen: 1 persoon was chef en die vertelde
wie wat moest doen. Ze moesten zelf het
recept lezen, wegen en de oven uitvogelen.
De pepernoten zijn met smaak opgepeuzeld.
Fijne Sinterklaasviering iedereen alvast!
Juf Monique Peters, De Toppers

Nieuws van de Uitsmijters
Deze keer mogen wij, De Uitsmijters, wat
schrijven voor het Michaëlnieuws. Ga er maar
goed voor zitten, want we hebben veel te
vertellen!
Dagelijkse dingen in de klas
We hebben al veel toetsen gehad,
bijvoorbeeld van Naut en Meander. Daar
moeten we thuis voor leren en krijgen we dan
een cijfer voor. De ene toets ging over
vulkanen en topo en de andere over voeding.
We hebben ook een huiswerkboekje waar we
elke week iets in moeten maken. We hebben
ook bijzondere lessen, zoals braakballen
uitpluizen (heel vies maar ook leuk) en
spelling met scheerschuim. Tussen de lessen
door doen we vaak Just Dance, dat is leuk en
fijn. Geschreven door: Kian en Maarten
Koken & bakken
Bij de Uitsmijters houden we van koken en
bakken. We maken allerlei dingen in de klas,
zoals appeltaart en pannenkoeken. We
hebben dit schooljaar twee keer iets gemaakt
en gaan dat nog veel vaker doen. We doen
het omdat het leerzaam is, je bent met van
alles tegelijk bezig. Je leert bijvoorbeeld welke
ingrediënten ergens in gaan, je leert eraan te
denken om de spullen mee te nemen. We zijn
ook bezig met begrijpend lezen met het lezen
van een recept, we zijn ook met rekenen
bezig (bijvoorbeeld met het afwegen van de
ingrediënten). Het is ook heel gezellig en
lekker! Geschreven door: Lucas, Bo en Milia
Boekenbeurt

Een rekenles met pepernoten

We zijn druk met de boekenbeurten. Je moet
dan een boek uitkiezen en dat lezen. Daarna
ga je in de klas vertellen over dat boek. Je
maakt er een Powerpoint bij. Je moet een
boek kiezen die bij je leesniveau past. We
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kiezen hele leuke verhalen zoals De
Griezelbus, Het Ministerie van Oplossingen
en Robotoorlog. Dit jaar mocht je ook in
tweetallen werken als je dat wilde, dat heeft
voor- en nadelen. Samen is gezellig en
minder spannend, maar ook wel een
uitdaging met het voorbereiden. Je leert met
een boekenbeurt wat over boeken maar je
leert ook presenteren. Geschreven door:
Noori, Sam en Angelina
Bezoek aan het Element
Omdat wij allemaal schoolverlaters zijn
bezoeken we verschillende scholen. We zijn al
met zijn allen op Het Element geweest en
sommige kinderen ook op de Baander. Toen
we bij het Element binnen kwamen, werden
we heel aardig ontvangen. We kwamen er
met de bedoeling om uit te vinden het er op
een middelbare school aan toe gaat. We
kwamen ook oom een (proef)les te volgen:
kunst en crea. We gingen van onze naam een
dierentekening maken. We kregen ook eten
en drinken. Toen we klaar waren met
tekenen, gingen we naar de bakkerij en
gingen we kijken hoe het er daar aan toe
gaat. We hebben koekjes gebakken en
versierd met toppings. Er waren hele aardige
leerlingen die ons hielpen met de koekjes en
de docenten waren ook heel aardig. Het is
een leuke school. Geschreven door: Duke,
Celisa en Rayan
Sinterklaas
Op 4 december komt Sinterklaas op school.
Wij hebben al lootjes getrokken, dan kopen
we iets voor elkaar om de Sint een beetje te
helpen. We hebben 5 euro gekregen van de
school om een cadeautje mee te kopen. We
maken er ook een gedicht bij. De juf doet
trouwens ook mee. We hebben ook
pepernoten gebakken in de rekenles van de
Toppers. Het is heel lastig om geheim te

houden wie er op je lootje staat, maar we
doen ons best! Geschreven door: Ella en Amir

Oudergesprekken
Aankomende donderdag vinden de
oudergesprekken plaats. We gebruiken
hiervoor het programma teams, omdat we
het prettig vinden u toch enigszins te zien. Via
de leerkracht van uw kind ontvangt u een link
voor dit videogesprek. Mocht u via uw
telefoon willen deelnemen aan het gesprek,
dan wordt gevraagd de app te downloaden.
Dit kan via de volgende link: Download desktopen mobiele apps | Microsoft Teams

Mocht u via de computer inloggen, dan kunt
u ook via de webbased versie deelnemen aan
het gesprek. U hoeft dan niets te
downloaden. Op de onderstaande afbeelding
staat de optie die u dan kunt kiezen.

5

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Ma 23
november

Julia (12 jaar) - groep Uitsmijters
Lorenzo (10 jaar) – groep Springkikkers

Do 26
november
Vr 27
november
Zo 6 december

Joey (11 jaar) - groep Doorzetters
Mikiyas (12 jaar) – groep Doorzetters
Juf Leontine (38 jaar)

Belangrijke data
Donderdag 26 november – oudergesprekken
Maandag 30 november – studiedag; alle
leerlingen vrij
Vrijdag 4 december – Sinterklaasviering
Vrijdag 18 december – Alle leerlingen vrij
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari Kerstvakantie

