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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit
schooljaar. In deze nieuwsbrief
vertellen de Doorzetters en de
Spoorzoekers over hun start van het
schooljaar.
We wensen u weer veel leesplezier toe.
Het team van SBO Michaëlschool
Nieuws van de Doorzetters
We zijn alweer drie weken aan het werk. Wat
gaat de tijd toch hard! Naast het harde
werken en leren, doen we ook hele leuke
dingen. Zo zijn de Doorzetters vorige week
met juf Jacqueline raamdecoraties gaan
weven. Het is nog niet af. Maar het begin ziet
er al goed uit.
We maken ook boekenleggers. We hebben
spannende en leuke boeken uit de school
bibliotheek gekozen. En dan is een
boekenlegger wel zo makkelijk om te weten
waar je bent gebleven.
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Dinsdag de 21e gaan we naar de boerderij om
te kijken hoe belangrijk de koe voor ons is.
Hoe dat is geweest dat krijgen jullie nog van
ons te horen.

Nieuws van de Spoorzoekers
Na 6 weken zonder leerlingen is het
heerlijk om weer nieuwe Spoorzoekers in
de klas te hebben! In de eerste week
hebben we regelmatig activiteiten
gedaan, om elkaar beter te leren kennen.
Ook hebben
we met ‘een
green screen’
foto’s
gemaakt. Die
foto’s kunnen
we bewerken
en zo kunne
we doen
alsof we
overal op de
wereld zijn of
bij iemand, wat niet echt zo is. Leuk om te
ontdekken wat de Spoorzoekers dan een
bijzondere plaats vinden om te willen zijn.
In de gang hangen de bewerkte foto’s.
Hier zie je onze hele groep, op de wereld
staan. Symbolisch, want we gaan dit jaar
een grote stap maken met meer leren
over de wereld.

In de bovenbouw zijn we ook gestart met
rekenen op Chromebooks. Dat is voor de
leerlingen en de meester en juf wel even
wennen, maar we zien ook een hele
goede vooruitgang in zelfstandigheid en
het uitrekenen van sommen op papier.
De denkstappen goed noteren is bij
rekenen heel belangrijk.
Voor begrijpend lezen maken we vooral
gebruik van Nieuwsbegrip. Elke week is er
een themales. Een filmpje, de weektekst
en opdrachten maken in de klas.
Inmiddels weet elk kind al goed dat er ook
elke week huiswerk is. Het is goed om te
zien dat ze daar al heel trouw in zijn.
De eerste toetsen van aardrijkskunde en taal
komen eraan. In de bovenbouw krijgen de
Spoorzoekers meer huiswerk en ook meer
toetsen. Zo hebben ze aan het einde van een
thema van taal een toets over de nieuw
geleerde woordjes en nu over bijvoorbeeld
zelfstandig naamwoorden en de
persoonsvorm.
Voor aardrijkskunde zijn we onder andere
bezig met de topografie van Nederland. In de

3

klas mochten ze dit ook nog even oefenen op
de nieuwe Chromebooks op de site:
www.topografie-nederland.nl
In de klas werken we aan sociaal emotionele
thema's zoals: omgaan met elkaar en voor
jezelf opkomen op een goede manier. Hierbij
gebruiken we ook verhalen met praatplaten.
Vraagt u maar eens waar dit verhaal over
ging.
Met geschiedenis zijn we bezig met het
thema ‘De Industriële revolutie’. Door de
uitvinding van
stoomtechniek
ontstaan er fabrieken
waar mensen kunnen
werken. Ook de
uitvinding van de
stoomlocomotief was
een belangrijk moment.
De kinderen kunnen in
MOO zelf ook veel
informatie vinden via het tegeltje Entoen.nu.
Hier mogen ze ook thuis altijd vrij op kijken.
Met natuur zijn we gestart met het thema
‘leven en overleven’. Hierbij gaat het ook over
reptielen en kleuren en geuren. Ook komt er
een onderdeel over voortplanting voor,
handig omdat we ook binnenkort starten met
Lente-kriebels.
Deze verschillende wereldoriëntatie-vakken
ronden we ook steeds af met een methodetoets.(Voor alle toetsen krijgen de
Spoorzoekers altijd een week de tijd om te
leren.)
Zoals je ziet is er van begin van de dag t/m
het naar huis gaan een hoop te doen en te
leren. Soms is er ook nog iets extra’s uit de
klas. Op deze manier doen we voor alle
leerlingen wat nodig is. Meester Marcel en Juf
Monique hopen dat school en ouders samen
bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de
leerlingen. Mocht er iets zijn dan horen zij dat
graag.
Zo maken leerlingen, ouders en leerkrachten
er samen een mooi Spoorzoekers jaar van.

Start project Groentjessoep
Afgelopen woensdag zijn we gestart met het
project Groentjessoep. De komende tijd
krijgen leerlingen elke woensdag tijdens het
lunchmoment een kopje soep aangeboden.
Ook leren de leerlingen dan over de groente
die in de soep zitten en wat deze groente
doen voor je lichaam. De soep wordt
uitgedeeld door leerlingen van de Toppers en
Uitsmijters. Zij zijn onze soupmasters. Zij
vertellen de groepen ook de weetjes over de
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verschillende groenten.

Een ander onderdeel van onze gezonde
school is dat wij op maandag altijd water
drinken. Dit betekent dat we op die dag ook
geen ander drinken mee naar school nemen.
We hopen dat u als ouder ons hierin
ondersteund.

Zwangerschapsverlof
Deze week ga ik met zwangerschapsverlof. Ik
hoop dat ik over een maandje ons tweede
kindje mag ontvangen. Na mijn
zwangerschapsverlof neem ik nog een stuk
ouderschapsverlof op. In april ben ik weer op
de Michaelschool aanwezig. In de tussentijd
word ik vervangen door Roelien van Zuthem.
Zij zal, samen met juf Natasha en meester
Ard, de directie vormen van de Michaelschool
tijdens mijn afwezigheid. Hieronder stelt zij
zich kort aan u voor:

Bij de start was ook de wethouder aanwezig.

“Mijn naam is Roelien van Zuthem. Vanaf 23
september ben ik werkzaam als interim
directeur op de Michaëlschool. Ik vervang
Naomi gedurende haar zwangerschapsverlof.
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en
donderdag. Ik kijk uit naar een prettige
samenwerking met collega’s, kinderen en
ouders!”

Waterdag
In het kader van de gezonde school doen wij
veel om kinderen een gezonde leefstijl aan te
leren. Zo eten we dagelijks fruit, nemen we
deel aan het project groentjessoep, hebben
we extra aandacht voor sport en beweging en
zetten we in op een positief welbevinden van
onze leerlingen.

Ik hoop u allemaal in april weer op school te
zien!
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Juf Naomi

Herfstvakantie
Donderdag 28 oktober – Thee en
tentoonstelling (uitnodiging volgt)

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Za 25
september
Di 28
september
Wo 29
september
Do 30
september

Elhadj (12 jaar) - Toppers
Juf Merel (24 jaar)
Jaylyn (11 jaar) - Keien
Roweda (10 jaar) - Sterren

Vr 1 oktober

Cheyenne (11 jaar) - Doorzetters

Zo 3 oktober

Lotte (8 jaar) - Bikkels
Roos (8 jaar) - Bikkels

Belangrijke data
Dinsdag 5 oktober – oudergesprekken
(uitnodiging volgt via social schools)
Vrijdag 15 oktober – Studiedag; alle leerlingen
vrij
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober –

