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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Na de meivakantie hebben we u
gevraagd deel te nemen aan een
tevredenheidsonderzoek over onze
school. Mocht u deze nog niet hebben
ingevuld, dan willen we u alsnog
uitnodigen dit te doen. We zijn blij met
de feedback die u ons geeft om zo nog
beter te worden! U kunt de uitnodiging
voor dit onderzoek vinden in uw social
schools.
In deze nieuwsbrief vertellen de
Doorzetters over de afgelopen weken.
We wensen u veel leesplezier!
Het team van SBO Michaëlschool
Een bericht van de
Doorzetters
We zijn hier bezig met het maken van ons
huiswerk Nieuwsbegrip. En als we het even
niet weten, dan kunnen wij het aan de juf
vragen.
Dat is zo
handig!
We zijn nu ook
bezig met
junior Einstein.
Dat heeft te
maken met
begrijpend
lezen. De
vraag geven

wij een kleur. En waar wij het antwoord in de
tekst kunnen vinden geven wij dezelfde kleur.
Zo weten wij precies waar wij de informatie
hebben gevonden.
Vanmiddag hadden kregen wij visite. Een
vogeltje vloog de klas binnen. Gelukkig deden
wij meteen alle ramen open en zonnescherm
omhoog, zodat
het vogeltje weer naar buiten kon vliegen.
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Opvang tijdens studiedag
Op dinsdag 15 juni hebben wij een studiedag.
Het is die dag weer mogelijk om opvang te
krijgen in de school van de organisatie 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
ouder/verzorger. Aanmelden kan ook via de
website.
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:
Zo 6 juni

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

Ma 7 juni

Juf Naomi (38 jaar)

Di 8 juni

Lysanne (11 jaar) - groep Doorzetters

Wo 9 juni

Roos (9 jaar) - groep Springkikkers
Rayan (13 jaar) - groep Uitsmijters
Hajar (12 jaar) - groep Sterren
Juf Monique (50 jaar)

Do 10 juni

Sam (13 jaar) - groep Uitsmijters

Za 12 juni

Juf Bernadette (66 jaar)

Zo 13 juni

Noortje (8 jaar) - groep Bikkels
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Belangrijke data
Dinsdag 15 juni – Studiedag alle kinderen vrij
Woensdag 14 juli – Kennismaking nieuwe
groepen
Donderdag 15 juli – laatste schooldag

