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Beste Ouders/Verzorgers en leerlingen,
Hierbij weer een nieuwe Michaëlnieuws.
Hierin o.a. het nieuws van de Spetters en
de Bikkels. We wensen u veel
leesplezier.

passagiers er nu in de bus zitten.

Het team van SBO Michaëlschool
Nieuws van de Spetters
De Spetters werken over het thema vervoer. Ze
hebben verschillende verkeersborden gemaakt
en kunnen goed vertellen wat deze borden
betekenen. Op het plein spelen we met onze
zelfgemaakte auto’s en kun je goed zien dat de
Spetters zich aan de verkeersregels kunnen
houden.

Het themalied over vervoer zingen de Spetters
graag en we gebruiken hierbij gebaren:
Hoe komen we hier? Hoe komen we daar? Met
het vliegtuig, ja echt waar. Met het vliegtuig?
Met het vliegtuig. Doe maar na. Oeh Oeh hoe
hoe Vliegtuig, vliegtuig ver van de grond. We
vliegen met ons vliegtuig de wereld rond Ah,
Aah, aah, aah.
De Spetters leren doortellen. Dit betekent
dat ze leren om na een bepaald getal verder
te tellen. Dit oefenen we door buschauffeur
van de bus te spelen. De chauffeur bekijkt
op het digibord welke route de bus moet
rijden. Bij de verschillende haltes staan
passagiers. Bij elke halte noteert de
chauffeur op een wisbordje hoeveel
passagiers er instappen en hoeveel

Hoe komen we hier? Hoe komen we daar? Met
de auto, ja echt waar. Met de auto? Met de auto.
Doe maar na. Auto, Auto, auto op de weg En als
je een botsing maakt dan heb je pech Ah, Aah,
aah, aah.
Hoe komen we hier? Hoe komen we daar? Met
de fiets, ja echt waar. Met de fiets? Met de fiets.
Doe maar na. Fietssie, Fietssie, tingeling aan de
kant. We fietsen door het glas heen, lekke band.
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Ah, Aah, aah, aah.
Hoe komen we hier? Hoe komen we daar?
Met de boot ja echt waar. Met de boot? Met
de boot. Doe maar na. Bootje, bootje, bootje
op zee. We varen naar Engeland, vaar je
mee? Ah, Aah, aah, aah.
Hoe komen we hier? Hoe komen we daar?
Met de trein ja echt waar Met de trein? Met
de trein. Doe maar na. Treintje, Treintje,
tjoeke, tjoeke, tjoek. We komen met de trein
bij jou op bezoek. Treintje, Treintje, tjoeke,
tjoeke, tjoek. We komen met de trein bij jou
op bezoek.
In onze leeshoek genieten de Spetters op de
poefjes van alle boeken over vervoer.
Enthousiast vertellen ze elkaar wat hen
opvalt in het boek. Het themaboek “Boer
Boris gaat naar oma” is favoriet.

Middels een rekenactiviteit leren de
Spetters doortellen. In een blik vallen
knikkers. De Spetters noteren op het
wisbord hoeveel knikkers er in het blik zijn
gevallen. Het is fijn dat het zo goed lukt om
het dobbelsteenpatroon na te tekenen. De
afgelopen week blijven we oefenen met
doortellen. Eerst hebben de Spetters
genoteerd hoeveel knikkers er in het blik
vallen en nu proberen de Spetters dit getal
te onthouden en te bedenken welk getal
het wordt als er twee knikkers bijkomen:
twee erbij twee is 3, 4. Het
dobbelsteenpatroon vier wordt getekend.

Ook met sjoelen wordt met veel plezier
doorgeteld. Vriendengroep de Spetters moedigt
elkaar daarbij enthousiast aan.
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Nieuws van de Bikkels
Sinds de lockdown hebben de Bikkels een hoop
leerzame (en daarmee ook leuke) activiteiten
ondernomen in de klas. Hieronder wordt een
impressie gegeven van de lessen en de doelen
waaraan is gewerkt. Momenteel werken de
Bikkels met het thema ‘Kunst’.

Ook leren wij nu wat dubbelen en bijnadubbelen zijn. Hierbij gebruikten wij de
‘tweelingen’. Dit is handig bij het rekenen met
het rekenrek. Het rekenrek is namelijk ook
nieuw deze periode en helpt ons bij het
uitrekenen van sommen.

Rekenen
Op rekengebied staan de volgende doelen
centraal in de les:
- Tellen tot de 30 (werkend naar de 50);
- Plaatsbepaling op de getallenlijn tot 20 met
behulp van de 5-structuur;
- Dubbelen en bijna-dubbelen;
- Erbij- en erafsommen t/m 10;
- Optellen in geldcontext t/m €20;
- Klokkijken halve uren.
De Bikkels leren het beste wanneer zij eerst in
een werkelijkheidssituatie kunnen oefenen met
bijvoorbeeld het samenstellen van
geldbedragen. Dat wil niet zeggen dat wij
bewegend leren. Aannemen dat leerstof beter
wordt opgenomen door ondertussen te bewegen
is een onderwijsmythe! Hieronder ziet u op de
foto’s hoe wij dit in de klas hebben geoefend.

Daarnaast koppelen wij de lessen ook vaak aan
het thema. Door het thema ‘Kunst’ hebben de
Bikkels een museum in de klas! Tijdens de
rekenles hebben wij een expositie van
rekenkunstwerken gemaakt voor in het
museum. Hiermee is gewerkt aan het ruimtelijk
inzicht en de fijne motoriek.
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Lezen en taal
Het eerste halfjaar stond in het teken van
letterkennis en het lezen van drie- en
vierletterige woorden (klankzuiver). Dit
beheersen de Bikkels nu en daarom is het tijd
voor verschillende niet-klankzuivere
leesafspraken. Hieronder een aantal doelen:
- Samengestelde woorden lezen zoals
pretpark en tandarts;
- Woorden lezen met twee klankgroepen zoals
balkon en soldaat;
- Verkleinwoorden lezen met -je, -pje en -tje;
- Woorden lezen met -aai, -ooi en -oei;
- Woorden lezen met -eer, oor, en -eur;
- Woorden lezen die beginnen met be-, ge- en
ver-.
We lezen iedere dag verhalen met veel van
bovenstaande woorden erin. Ook vaak met het
voor-koor-door principe!
De Bikkels zijn gemotiveerd om te lezen. Dit
komt door het museum in de klas. Daar spelen
de Bikkels in. Eén is de bezoeker en de ander
de gids van het museum. Als gids moet je veel
kunnen vertellen over de kunst. Het lezen in
verschillende kunstboeken geeft ons kennis
over welke kunst er precies allemaal is.
Afgelopen week hebben wij ook gesprekken
gevoerd over verschillende kunststromingen.
Hierbij hielpen verschillende niveauvragen:
- Wijs in dit schilderij de mensen eens aan?
(benoemen)
- Welke kleuren zie je in dit schilderij?
(specifieke kenmerken).
- Noem eens iets wat hetzelfde is in deze
twee schilderijen (ordenen).
- Waarom zou de schilder juist deze kleur
hebben gebruikt en niet een andere kleur?
(beredeneren).
Ook kon iedereen zijn eigen mening kwijt over
de schilderijen. De volgende kunststromingen
kwamen aan bod: barok, impressionisme,
expressionisme, kubisme, surrealisme en
popart. Van het surrealisme waren de Bikkels
het meeste onder de indruk! We hebben de
gevonden informatie opgeschreven en
gebundeld tot een boek voor de gids van het
museum! Dit gebruiken de kinderen nu bij het
spelen. We hebben in de gids ook een accent
gelegd op de be-, ge- en ver- woorden.
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Foto’s uit de museumhoek

Handvaardigheid
Bij dit thema kan het natuurlijk niet anders dan
dat wij ook zelf kunst maken. Zo hebben de
Bikkels geleerd over popart kunstenaar Andy
Warhol en daarbij hun eigen hoofd in
zeefdrukstijl geschilderd! Het hangt nu op de
gang zodat alle andere leerlingen dit kunnen
bekijken. Bij het schilderij hebben de Bikkels
informatie over de kunstenaar opgeschreven.
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Ook hebben de Bikkels
zelfportretten gemaakt naar
aanleiding van het verhaal
‘Jawlensky - Haar ogen’.
Een aandoenlijk boek met
daarin prachtige prenten
gebaseerd op het werk van
expressionist Alexej von
Jawlensky.

Materiaalpakket CNME natuuronderwijs
Een aantal weken voor Pasen hadden wij in de
klas het materiaalpakket ‘Zaden om te zaaien’.
Zo hebben wij onder andere tuinkers en een
bruine boon gezaaid. Bij de bruine boon hebben
de Bikkels ook aantekeningen gemaakt bij de
verschillende fases van het groeiproces van de
bruine boon. De tuinkers hebben wij tijdens de
lunchpauze vaak op ons brood gedaan!
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Juf Linda
Sinds februari is juf Linda iedere maandag bij de
Bikkels in de klas. Zij heeft bij de kennismaking
een leuk spel met de Bikkels gedaan. Voor haar
opleiding tot leerkracht geeft Linda lessen op
verschillende vakgebieden. Hieronder ziet u
foto’s van een les aardrijkskunde waarin de
Bikkels verschillen leren tussen een dorp en een
stad.

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Ma 19 april

Lucke (10 jaar) – groep Sterren

Vr 23 april

Fay (10 jaar) - groep Keien

Do 29 april

Zoraya (11 jaar) – groep Spoorzoekers

Vr 30 april

Desley (9 jaar) – groep Bikkels

Di 4 mei

Cheymae (10 jaar) – groep Keien

Wo 5 mei

Havva (9 jaar) - groep Springkikkers
Jelle (11 jaar) – groep Kanjers

Do 6 mei

Salih (11 jaar) – groep Keien

Vr 7 mei

Juf Marlies (32 jaar)

Za 8 mei

Rouz (11 jaar) - groep Sterren

Ma 10 mei

Brian (10 jaar) – groep Kanjers

Vr 14 mei

Ellemae (7 jaar) - groep Spetters
Juf Rianne (45 jaar)

Zo 16 mei

Estrella (10 jaar) - groep Sterren
Milan (9 jaar) - groep Bikkels

Belangrijke data
Maandag 26 april – Koningsspelen
Dinsdag 27 april – Koningsdag – alle kinderen vrij
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei – Meivakantie

Vriendelijke groet van meester Marnix

