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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
In deze nieuwsbrief vertellen de Keien
en de Sterren over de afgelopen
weken. We wensen u veel leesplezier!
Het team van SBO Michaelschool
Nieuws van de Keien
Wat is dit schooljaar omgevlogen! Misschien
ging het nog wel harder dan ooit door het
bijzondere jaar dat we met elkaar door de
Corona hebben gehad. Bij de Keien kijken we
langzaam terug op dit schooljaar. We hebben
veel geleerd en gedaan. In de groep zien we
dat kinderen steeds beter zelf dingen op
kunnen lossen en elkaar nog veel beter
helpen dan eerst. Ook hebben de Keien
geleerd hoe ze kunnen oefenen voor
bijvoorbeeld een Aardrijkskunde of
Geschiedenis toets. Daarnaast denken ze
steeds meer mee en durven veel kinderen al
vaak hun mening te geven. Ook om hulp
vragen lukt steeds beter.
De afgelopen weken zijn we hard aan het
werk geweest om verschillende toetsen te
maken. We hadden CITO toetsen van
rekenen, spelling en begrijpend lezen. En ook
zijn alle kinderen weer getoetst voor lezen.
Daar hebben we echt heel hard voor gewerkt.
En wat is het fijn dat er zo ontzettend veel
kinderen vooruit zijn gegaan met lezen. Soms
zelfs 1 of 2 AVI niveaus, maar soms lukte het
ook om binnen een niveau te groeien, door
sneller te lezen dan de vorige keer of te lezen
met minder fouten!

In de klas hebben we sinds een aantal weken
een mini- bieb: alle kinderen mochten een
boek meenemen naar huis en daar thuis
lekker in lezen. Inmiddels zijn er al heel veel
kinderen die hun boek graag weer wilde
ruilen. Geweldig leuk, zo genieten de Keien
ook thuis van lezen. We hopen dan ook dat
de Keien en alle andere kinderen van onze
school in de vakantie ook blijven lezen!
Kiki had kikkervisjes meegenomen. We
hebben genoten van dit proces en uiteindelijk
mini- kikkertjes teruggebracht naar de sloot!
Iedere week heeft Kiki met een klasgenoot de
kikkervisjes verschoond, wat was dit leuk en
leerzaam!
We hebben ook nog veel leuke dingen om
naar uit te kijken. Vrijdagmiddag gaan we met
elkaar naar de speeltuin en krijgen de
kinderen iets lekkers! We hebben namelijk
onze PeeBee buis helemaal vol! En ook
mogen we volgende week gaan genieten in
Dierenpark Amersfoort.
In de klas zijn we begonnen met Lekker Fit.
We hebben het al gehad over gezonde
voeding, de schijf van 5, etiketten, bewegen
en hoeveel suikerklontjes er in pakjes drinken
zitten. Wat zijn de kinderen betrokken en wat
worden er veel leuke vragen gesteld. We gaan
hier de komende weken nog mee verder.
Ook werken we over het EK. De kinderen
hebben in groepjes vragen bedacht over
dingen die ze willen weten/ leren. We zijn
benieuwd hoe Nederland het gaat doen &
wat we hier nog allemaal over gaan leren!
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We kijken uit naar de laatste weken van het
schooljaar waarin we vast nog veel gaan
leren, meemaken en beleven! Groetjes, ook
namens alle Keien!
Met vriendelijke groet van Jacqueline en
Marieke

Nieuws van de Sterren
De afgelopen weken hebben de Sterren niet
stil gezeten!
Van het maken van de Cito-toetsen tot het
halen van ijsjes bij de ijssalon tegenover de
school.
Het maken van de Cito-toetsen was voor alle
leerlingen hard werken, maar ze hebben het
ontzettend goed gedaan! Met volle
concentratie hebben ze de toetsen gemaakt.
Natuurlijk hebben we niet alleen toetsen
gemaakt. We zijn ook verder gegaan met de
Engelse lessen en hebben onder andere hard
geoefend met rekenen, taal en lezen.
Taal en spelling
Met spelling zijn we al bij categorie 17. Hierbij
leren we woorden waarbij je ‘-tsie’ hoort,
maar ‘-tie’ schrijft. Woorden als ‘politie en
informatie’ horen hierbij.
Ook zijn wel al bij thema 7 van taal. De
leerlingen krijgen ieder nieuw thema de
themawoorden mee naar huis om deze te
oefenen, en we zien dat de leerlingen dit erg
goed doen! In thema 7 gaat het onder andere
over kunst, informatiekanalen en musea. Ook
leren we wat achtervoegsels en bijwoorden
zijn en de verschillende vormen van de
werkwoorden.
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Tekenen en handvaardigheid
Moederdag en vaderdag zijn dit jaar niet
onopgemerkt voorbij gegaan. Voor zowel de
vaders als de moeders hebben we weer
mooie en unieke creaties gemaakt.
Handgeschilderde potjes voor alle moeders
en wat de vaders krijgen moet nog even een
verassing blijven natuurlijk.
Omdat het de afgelopen weken zulk lekker
weer was, zijn we aan de slag gegaan met het
tekenen van zelfontworpen ijsjes. Iedereen
heeft een creatief ijsje ontworpen.
Ook liggen er nog een aantal leuke dingen in
het verschiet! Zo hebben de leerlingen één
volle Peebeebuis en gaan we nog op
klassenuitje. Hoe en wat is nog een verassing.
De juffen zijn erg trots op alle Sterren! We
gaan er mooie laatste weken van maken!

Vakanties en studiedagen volgend
schooljaar 2021 – 2022
Om u alvast tijdig te informeren over de data
van de vakanties en studiedagen van volgend
schooljaar hieronder alvast een overzicht van
deze momenten:
Vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 oktober t/m 22
oktober 2021
24 december 2021
t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4
maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei
2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
8 juli t/m 21
augustus 2022

Studiedagen:
Donderdag 9 september
Vrijdag 15 oktober
Maandag 8 november
Dinsdag 9 november
Donderdag 10 februari
Vrijdag 11 februari
Maandag 28 maart
Woensdag 15 juni

Vervanging
In oktober hoop ik een tweede kindje te
mogen krijgen. Dit betekent dat ik vanaf 23
september met zwangerschapsverlof zal
gaan. Vanaf dit moment zal Roelien van
Zuthem mij, samen met het huidige
management team Natasha Davies en Ard
van den Berg, gaan vervangen. Roelien zal
zich na de zomervakantie in de nieuwsbrief
aan u voorstellen.
Naomi van Bladel
Schoolleider SBO Michaelschool

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Di 22 juni

Juf Monique (50 jaar)

Do 24 juni

Rosemarijn (10 jaar) - groep Sterren

Zo 27 juni

Benjamin (11 jaar) - groep Doorzetters
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Belangrijke data
Wenmiddag – woensdag 14 juli
Laatste schooldag – donderdag 15 juli
Zomervakantie – vrijdag 16 juli t/m 27
augustus

