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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
We hopen dat iedereen een fijne
meivakantie heeft gehad. Het laatste
deel van het schooljaar is
aangebroken. In deze nieuwsbrief
vertellen de Toppers en Uitsmijters
over de afgelopen periode.
We wensen u veel leesplezier.
Het team van SBO Michaëlschool
Tevredenheidsonderzoek
Wij zijn als school altijd op zoek naar
mogelijkheden om onszelf te verbeteren. We
vinden het erg belangrijk om te weten hoe u
over onze school denkt en welke
aandachtspunten u ziet voor ons. Morgen
krijgt u op de mail een uitnodiging, met
daarin een link naar een
tevredenheidsonderzoek om op deze wijze
uw input te ontvangen. We willen u alvast
bedanken voor het invullen van deze
vragenlijst.
De uitkomsten zullen we begin volgend
schooljaar met u delen.
Naomi van Bladel
Schoolleider SBO Michaëlschool

Nieuws van de Toppers
Bij de Toppers zijn we altijd druk met
leerzame en leuke dingen. De weken voor de
meivakantie zijn we ontzettend druk geweest
met het oefenen van CITO toetsen en daarna
hebben we dan ook echt de toets gemaakt!
Super spannend! Ook hebben er al een

aantal kinderen een spreekbeurt gehouden
en maken we samen, in de klas, een
werkstuk. De Toppers hieronder hebben er
een stukje over geschreven.
Yobed
De afgelopen tijd hebben spreekbeurten
gehouden. We hadden hele interessante en
leuke onderwerpen zoals: wapens, een serie
en de Uefa. We hebben heel veel geleerd en
het was heel leuk en we hebben heel erg ons
best gedaan. Zelf heb ik ook mijn spreekbeurt
gehouden en toen had ik eer veel van geleerd
en ik weet nu ook beter hoe ik een
spreekbeurt moet maken. Ik ben blij dat we
dit kon de doen.
Quinn
We zijn met de werkstukken bezig. Ieder kind
van de klas mag een land kiezen. De
bedoeling is dat de kinderen informatie
opzoeken, en dat ze dat op word opschrijven.
We krijgen hulp van de juf . We krijgen veel
verschilden landen zoals Turkije, de
verenigede staten en Frankrijk. dit gaat heel
leuk worden en het gaat heel leerzaam zijn.
Tyrell en Samuël:
CITO: Het was moeilijk maar als je best deed
ging het wel gemakkelijk en we kregen we iets
lekkers. We kregen thee. Toen de toets klaar
was gingen we naar de speeltuin kruiskamp
en de volgende dag was het deel twee van
cito toets en die was veel moeilijker dan de
eerste maar als je best deed was het gewoon
weer gemakkelijk!

Nieuws van de Uitsmijters
Deze keer mogen wij een stukje voor de
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Nieuwsbrief schrijven. Leuk! We vertellen u
graag wat ons allemaal bezighoudt:
Koningsspelen
We hebben hele
leuke spelletjes
gedaan met de
Koningsspelen. Het
was in de gymzaal
en buiten. We deden een soort slagbal en
voetbal. We hadden het heel leuk met oranje
kleding aan.
Duke & Alvin

Schoolfruit
Van het schoolfruit wat over was hebben we
een appelcake gebakken met de klas. We
hebben met groepjes gewerkt en iedereen
moest iets meenemen. We hadden 3 cakes
gebakken. Voor elk groepje een eigen cake.
We hebben er appel in verwerkt.
Ook hebben we een keer jus d’orange
gemaakt. De juf had een citruspers
meegenomen.

Zo zijn we rekenen,
DGM, taal en allerlei andere vakken tegelijk
bezig.
Ella, Sam & Celisa
De Centrale Eindtoets
In april maakten we de Centrale Eindtoets. De
toets was lastig. Het waren 8 taken. Toen we
klaar waren, kregen we wat lekkers van de juf.
Ook gingen we samen met de Toppers naar
de speeltuin. Omdat er ook leuke dingen
waren, was het goed vol te houden. We
wachten nog op de uitslag.
Julia & Bo

Middelbare school
We zijn bijna bij het einde van het schooljaar
van groep 8. Iedereen heeft al een school
gekozen. Sommige kinderen weten al of ze
wel of niet aangenomen zijn en sommige
kinderen wachten nog op een bericht van de
nieuwe school. Scholen waar we naartoe
gaan zijn bijvoorbeeld het Corlaer College, het
Wellantcollege, de Baander, Trivium College
en nog veel meer. We hebben ook de
Centrale Eindtoets gedaan. En als het nog
doorgaat, kunnen we nog op kamp en iets
van een musical
doen. Maar dat
hangt af van de
coronamaatregelen.
Noori & Lucas
Leeschallenge
Bij de Uitsmijters
hebben we de
leeschallenge verzonnen. Dit hebben we
bedacht om het lezen leuker te maken en
meer te gaan lezen. We hebben allemaal een
eigen doel gesteld dat we proberen te halen.
Als alle doelen zijn bereikt op de geplande
datum gaan we een film van een boek kijken
in de klas. Er hangt een poster van de
challenge in de klas. We hopen dat het lukt!
Kian, Amir & Milia

Studiedag 15 juni
Op dinsdag 15 juni hebben wij een studiedag.
Alle kinderen zijn deze dag vrij. Net zoals de
vorige studiedag is het weer mogelijk om
opvang op school te regelen. Deze opvang
wordt vorm gegeven door Skillz United.
Aanmelden?
Aanmelden kan eenvoudig door een mail te
sturen naar info@skillzunited.nl.
Vermeld hierin het volgende: school, naam
kind, klas, leeftijd en telefoonnummer
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ouder/verzorger.
s
Kosten: € 20,- per kind (betalen op de dag
zelf).
a
Voor meer informatie over de studiedag,
verwijs ik u door naar onze website:
www.skillzunited.nl of volg onze
Facebookpagina: Skillz United.

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Ma 17 mei

Jillert (6 jaar) - groep Spetters

Di 18 mei

Hassan (5 jaar) - groep Spetters

Zo 23 mei

Jana (10 jaar) - groep Springkikkers

Woe 26 mei

Joeri (11 jaar) – groep Sterren

Zo 6 juni

Matts (12 jaar) – groep Toppers
Ruben(10 jaar) - groep Springkikkers

Belangrijke data
Maandag 24 mei – tweede Pinksterdag;
alle kinderen vrij
Dinsdag 15 juni - Studiedag 15 juni
Alle kinderen vrij

