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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
In deze nieuwsbrief vertellen de
Doorzetters en de Spoorzoekers over de
afgelopen weken. Daarnaast kort nieuws
over de opvang tijdens de studiedag en
een Webinar voor ouders over het lezen
in groep 3.

We hebben reken-, begrijpend lezen-, en
PI dictee toetsen gemaakt. Bij juf Naomi
hebben we de AVI toetsen gelezen. We
zijn benieuwd hoe ver we vooruit zijn
gegaan.

Het team van SBO Michaëlschool

Een bericht van de Doorzetters
We zijn gelukkig
weer op school en
we hoeven niet
meer thuis te
werken. We zijn blij
om weer bij elkaar
in de klas te zitten.

Wat hebben we de afgelopen weken hard
gewerkt.

In de pauzes spelen we met elkaar buiten.
We verzinnen steeds nieuwe spelletjes.
Samen hebben we
veel plezier.
We hadden ook geluk,
dat we in de sneeuw
konden spelen.
Helaas konden er van
de sneeuw geen iglo
bouwen. De sneeuw
was daar niet goed
genoeg voor.
We gaan weer
beginnen met
hardlopen. Daar krijg
je heel veel leer
energie van.
Maar soms nemen we
tijd om even te
ontspannen.
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SPOORZOEKERS

Na 8 weken thuiswerken is het heerlijk
om alle Spoorzoekers weer in de klas te
hebben. We begonnen in de sneeuw en
we hebben ook al mogen genieten van
het zonnetje.
De eerste toetsen van rekenen, lezen,
taal, spelling en begrijpend lezen hebben
ze alweer achter de rug en wij zijn heel
trots! Ook heeft
iedereen de toets
van De Mens
gehaald. Bij deze
lessenserie hebben
we gewerkt over
verschillende
onderdelen in het
menselijk lichaam: het geraamte, de
spijsvertering, de ademhaling en de
bloedsomloop. Interessant en belangrijk,
maar ook best ingewikkeld.
In de klas werken we aan sociaal
emotionele thema's zoals: omgaan met
elkaar en voor jezelf opkomen op een
goede manier. Vandaag hebben we het
gehad over: wat is vriendschap? Hoe ben
ik een goede vriend/vriendin voor de
ander? Het is ontzettend leuk om met de
kinderen hierover in gesprek te gaan. Ze
leren zo ook veel van elkaar!
Met geschiedenis zijn we aan het werken
over de eerste wereldoorlog. De kinderen

hebben veel interesse, ze horen graag
verhalen over vroeger en stellen veel
vragen tijdens de lessen. De afgelopen les
ging het over
loopgraven, de
Spoorzoekers
kunnen u daar thuis
nu van alles over
vertellen.
Ook kunnen we weer boeken lenen van
onze schoolbibliotheek. Ze hebben
tussen de lessen door tijd om even tot
rust te komen met een leuk leesboek.
Vandaag zijn ze zelf aan de slag gegaan
met het schrijven van een verhaal. De
kinderen hebben hun eigen
griezelverhaal geschreven. Als de mooie
verhalen klaar zijn mogen ze mee naar
huis.
Met natuur zijn
we gestart met
het thema ‘leven
en overleven’.
Hierbij gaat het
ook over reptielen
en kleuren en
geuren. Ook komt
er een onderdeel
over
voortplanting
voor, handig
omdat we ook binnenkort starten met
Lente-kriebels.
Bij al deze verschillende wereldoriëntatievakken maken we ook steeds meer
gebruik van ‘een spel – oefentoets app’:
Plickers:
De kinderen kunnen hiermee op een
speelse, leuke manier zien of ze de lesstof
die we gedaan hebben al goed begrijpen.
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Handvaardigheid
Luchtballon

samenwerkingsopdracht

Opvang tijdens studiedag 17 maart
Op woensdag 17 maart is onze volgende
studiedag. Graag bieden we u de
mogelijkheid om uw kinderen op school
op te laten vangen door de organisatie
Skillzunited. Vorige week heeft u hier via
social schools informatie over gekregen.
Op deze dag gaan de kinderen aan het
werk met drie thema’s. Voor 17 maart zijn
dat:
1. Drama
2. Knutselen en tekenen
3. Sport en beweging
De kosten voor deze dag bedragen €20,-.
Dit bedrag kan op de dag zelf betaald
worden. Aanmelden kan eenvoudig door
een mail te sturen naar
info@skillzunited.nl. Vermeld hierin het
volgende: school, naam kind, klas, leeftijd
en telefoonnummer ouder/verzorger.

Webinar ‘Leren lezen in groep 3’
Onze juf Leontine geeft op woensdag 24
maart een webinar over het leren lezen in
groep 3 namens de bibliotheek in
Amersfoort. Dit webinar is heel
interessant als uw kind momenteel aan
gestart is het met leren lezen. Het
webinar is gratis.
Wil je op een leuke, ontspannen, gezellige
en goede manier met je kind thuis samen
oefenen met lezen? Tijdens dit webinar
zal Leontine le Blanc van Leesadvies,
specialist in leesonderwijs, vertellen en
laten zien hoe je met je kind kunt oefenen
met (leren) lezen.
Naast alle informatie over leren lezen krijg
je ook informatie over de bibliotheek,
leesniveaus en leesmotivatie. Ook laat
Leontine zien welke leuke en goede
boeken, spelletjes en websites er zijn voor
beginnende lezers.
Een leerzame avond vol praktische
informatie en tips!
U kunt zich aanmelden via de volgende
link:
Webinar: Leren lezen in groep 3
(bibliotheekeemland.nl)

Koffieochtend vervalt
Helaas mogen we met de huidige
coronamaatregelen nog geen ouders in
de school ontvangen en kan de
koffieochtend die gepland stond op 24
maart helaas niet doorgaan. We hopen
dat we ook deze activiteiten weer spoedig
op mogen pakken.
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Wo 10 maart

Vianne (12 jaar) – groep Spoorzoekers

Do 11 maart

Delano (10 jaar) - groep Springkikkers
Juf Jacqueline (ODB) (34 jaar)

Vr 12 maart

Yaman (9 jaar) - groep Bikkels

Wo 17 maart

Quinn (12 jaar) - groep Toppers
Kirsten (11 jaar) - groep Kanjers

Vr 19 maart

Maarten (12 jaar) - groep Uitsmijters

Belangrijke data
Woensdag 17 maart – Studiedag; alle
kinderen vrij
Vrijdag 2 april – Goede vrijdag; alle
kinderen vrij
Maandag 5 april – Tweede paasdag; alle
kinderen vrij

