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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Het eind van het schooljaar is in zicht.
Wat was het een bijzonder jaar. Van
eindelijk weer lekker samen op school,
naar weer een nieuwe lockdown en
daarna weer fysiek onderwijs met
strenge maatregelen. We zijn blij dat
we u met de oudergesprekken de
komende weken nog even fysiek
kunnen ontmoeten en hopen volgend
schooljaar elkaar weer meer te zien!
In de laatste nieuwsbrief van het
schooljaar vertellen de Springkikkers
en de Kanjers over hun laatste
schoolweken. Ook vindt u informatie
over de Zomerpretpas die aan het eind
van het schooljaar aan de leerlingen
wordt meegegeven.
We wensen u alvast een hele fijne
zomer!
Het team van SBO Michaëlschool

5 Jaar ZomerPretPas
De 5e editie van de ZomerPretPas komt
eraan!
Een papieren boekje vol leuke, spannende,
sportieve en groene vakantie avonturen,
binnen en vlak buiten de Amersfoortse
stadsmuren.

Kinderen kunnen samen met hun ouders/
verzorgers meedoen.
Vaar samen mee met de
ZomerPretPasboten en ontdek heel veel
zomeractiviteiten.
Op vertoon van de ZomerPretPas zijn de
zomeractiviteiten gratis of met korting te
bezoeken.
Het thema is dit jaar: Diep in de Zee
De zee heeft ook last van de
klimaatproblemen zoals smelten
ijsschotsen, zwetende ijsberen, huilende
walvissen en drijvende plastic troep.
In de ZomerPretPas besteden we daar
aandacht aan.
In de week van 5 juli krijgen alle kinderen
van 4 t/m 12 jaar een gratis ZomerPretPas
via school. De juf of meester deelt de
ZomerPretPas uit in de klas.
Voor sommige zomeractiviteiten moet je
vooraf aanmelden. Dit kan pas vanaf
dinsdag 13 juli via onze website.
Wil je meer informatie over de
ZomerPretPas, kijk dan op onze
website: www.zomerpretpas.nl
Veel ZomerPret!

Nieuws van de Springkikkers!
De Springkikkers hebben de afgelopen weken
niet stil gezeten.
Wij vertellen jullie graag over onze les over
lieveheersbeestjes, de Springkikker van de
week en nog meer!
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een groene snuitkever.
Alle dieren zijn natuurlijk weer op de
gevonden plek teruggezet, zodat zij fijn hun
weg konden vervolgen. Wat was dit
interessant en leuk!

Lieveheersbeestje project
Begin juni kwam meester Kees bij ons een les
verzorgen over lieveheersbeestjes.
Het was prachtig weer en er waren een
heleboel kriebelbeestjes te vinden rondom
de school.
De meester heeft ons van alles geleerd! Zo
weten wij heel goed wat lieveheersbeestjes
eten (bladluizen!) en dat de stippen niet
vertellen hoe oud zij zijn. Ook weten wij nu
dat wanneer een lieveheersbeestje
aangevallen wordt, hij zichzelf laat vallen om
zichzelf te beschermen.
Wanneer er voldoende eten is voor het
lieveheersbeestje, leggen zij veel eitjes. De
eitjes komen binnen ongeveer een week uit.
Wanneer een lieveheersbeestje uitkomt heet
het een larve. Daarna zal hij verpoppen. Een
mooi lieveheersbeestje komt tevoorschijn!
Wij hebben de lieveheersbeestje bij het
grasveld en de bosjes bij school gezocht. Wij
kregen een potje waarin een vergrootglas zat.
Ontzettend handig!
Meester Kees gaf aan dat er veel
verschillende soorten waren!
Wij hebben vooral de volgende dieren
gevangen en bekeken:
Het twee-stippelige lieveheersbeestje, het
Aziatisch lieveheersbeestje, een vuurwants en

De Springkikker van de week
Bijna alle kinderen zijn het al geweest of
komen nog aan de beurt: de Springkikker van
de week!
Dit is een week waarin één leerling van de
Springkikkers “in het zonnetje staat”.
De kinderen bedenken complimenten en al
deze complimenten worden opgeschreven.
Hier maken wij een mooi document van dat
de kinderen mee naar huis krijgen.
Complimenten bedenken en ontvangen kan
nog wel eens spannend zijn, maar dit leren
wij allemaal.
De kinderen hebben goed nagedacht over de
eigenschappen van de
Springkikkers.
Wij bespreken altijd hoe dit
ervaren wordt en vaak
sluiten wij zo’n week met
een enorme glimlach af,
want wat voelt het toch fijn
om complimenten te
ontvangen!
Taal Actief
Bij de lessen van Taal Actief hebben wij het
over Vakantie! Zo voor de zomervakantie een
perfect thema om over te leren.
Wij hebben het dan niet alleen over rijmen,
werkwoorden en het bijvoeglijk naamwoord,
maar wij hebben het ook over de volgende
thema woorden (zie afbeelding). Hier passen
de woorden eb en vloed goed bij!
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Ook hebben wij het over: op pad gaan,
onderweg zijn en de bestemming bereiken.
Wij kijken er naar uit om de komende weken
nog samen aan de slag te gaan en nog meer
te leren, maar af en toe dromen wij ook alvast
heerlijk weg en zitten onze gedachten al bij
de zomervakantie!

Nieuws van de Kanjers
Algemeen
Afgelopen weken hebben de Kanjers niet stil
gezeten.
Nadat alle CITO-toetsen afgenomen waren,
moesten wij eerst even nieuwe energie
krijgen.
Omdat wij ons zo goed moesten
concentreren, waren wij erg moe geworden.
Gelukkig zijn wij weer fris en fruitig om het
laatste stukje van het schooljaar af te maken.
Wij zorgen op bepaalde manieren voor
ontspanning. Wij spelen vaak spelletjes met
de bal, maken puzzels in een zomerboekje,
spelen tikkertje op het plein of dansen lekker
op een muziekje. Laatst had de juf een
verrassing, we gingen een ijsje halen. Wat was
dat lekker!
Taal
Afgelopen tijd hebben de Kanjers nieuwe
themawoorden geleerd. Wij hebben het
gehad over het verfilmen van een boek en uit

welke rollen een film bestaat. Zo heb je een
hoofdrol, bijrol en kun je figurant zijn. Toen
wij het hadden over het verfilmen van
boeken, kwam het boek van Sjakie en de
chocoladefabriek voorbij. Wij hebben toen ook
de film mogen kijken. Wat blijft die film leuk!
In ons werkboek hebben wij een film moeten
aanprijzen. Als je iets aanprijst dan zeg je dat
je het heel goed vindt. Kinderen die dat
wilden mochten hun film voor de rest van de
groep aanprijzen.
Station-zuid
Met Station-Zuid lezen wij steeds moeilijkere
woorden. De afgelopen tijd hebben wij
woorden gelezen met een -c die je uitspreekt
als een -s, woorden met een -i die je
uitspreekt als -ie en woorden met een ‘s. Alle
woorden worden steeds langer en dat maakt
het lezen moeilijker.
We lezen de verhalen op verschillende
manieren, waardoor het lezen leuk blijft.
Omdat we goed meelezen mogen wij vaak de
opdrachten in tweetallen maken en dat
vinden wij erg fijn.
Handvaardigheid
Wij hebben afgelopen tijd verschillende
zomerknutsels gemaakt. Hieronder zie je wat
wij allemaal hebben gemaakt.
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Gefeliciteerd!
Wat is het schooljaar snel gegaan. Wij hoeven
nog maar 3 weken naar school. Gelukkig
kunnen wij nog op schoolreisje, en hier kijken
wij erg naar uit. Het is nog een verrassing
wanneer wij gaan en waar wij naartoe gaan.
Het zal vast leuk en gezellig worden.

De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Vr 2 juli

Felicia (10 jaar) – groep Keien

Za 3 juli

Eveliene (11 jaar) – groep Doorzetters

Zo 4 juli

Romaisa(10 jaar) – groep Keien
Amrane (8 jaar) – groep Bikkels
Lieke (9 jaar) - groep Springkikkers

Bedankt voor het lezen!
Groetjes van alle Kanjers.

Zelftesten Covid – 19

Woe 7 juli

Rashad (12 jaar) – groep Sterren

Ma 12 juli

Sevvalnur (11 jaar) - groep Keien

Wo 14 juli

Meester Ard (58 jaar)

Do 15 juli

Julia (8 jaar) - groep Bikkels

Za 17 juli

Mohamed (6 jaar) - groepSpetters

We krijgen de afgelopen weken vaak de vraag
of leerlingen na een negatieve zelftest weer
welkom zijn op school wanneer zij klachten
hebben. Dit is helaas niet het geval.
Leerlingen met klachten, gerelateerd aan
Covid – 19 mogen naar school als zij:
- 24 uur klachtenvrij zijn, of
- Een negatieve PCR test hebben.
Mocht u vragen hebben rondom dit thema,
bel of mail gerust.

Belangrijke data
Donderdag 8 juli
– oudergesprekken (uitnodigingen via social schools)
Woensdag 14 juli
– wenmiddag nieuwe groep
(groepsindeling wordt deze dag meegegeven)
Donderdag 15 juli
– laatste schooldag
Vrijdag 16 juli
t/m vrijdag 27 augustus
– zomervakantie
Maandag 30 augustus
– eerste schooldag nieuwe schooljaar

