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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij de derde nieuwsbrief van dit
schooljaar. In deze nieuwsbrief
vertellen de Keien en de Sterren over
hun start van het schooljaar. Deze
week start de Kinderboekenweek. Het
thema is ‘worden wat je wilt’. Op
school besteden we de komende
weken extra aandacht aan dit
onderwerp.
We wensen u weer veel leesplezier toe.
Het team van SBO Michaëlschool

We zijn ook blij dat juf
Jacqueline al een paar
keer bij ons in de klas is
geweest om
handvaardigheid te
geven. We hebben met
haar armbandjes
geweven. Nog best lastig,
maar zo leuk!
Volgende week start de
kinderboekenweek met
het thema ‘Worden wat je
wil’. We zijn er bij de Keien
stiekem al een beetje over
aan het werken.

Nieuws van de Keien
Het is fijn om te
merken dat we
steeds meer een
groep worden als
Keien. Naast het
harde werken,
doen we ook
regelmatig leuke oefeningen om elkaar beter
te leren kennen en om samen plezier te
maken.
We proberen bij de
Keien ook veel nadruk
te leggen op lezen en
leesplezier. Elke week
mogen de kinderen
zelf een fijn plekje in de
klas kiezen om stil te
lezen.

Zo hebben we
een dokter
geknutseld, een
leuk gedicht
geschreven en
gedanst op het
nieuwe lied van
kinderen voor
kinderen.
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Nieuws van de Sterren
We zitten al weer een
aantal weken op school
en wat is het goed om
te merken dat de
leerlingen steeds meer
aan elkaar wennen.
Iedere week hebben
we Kanjertraining en
doen we verschillende
groepsvormende
spellen / activiteiten. Zo
leren we elkaar steeds beter kennen en
werken we aan een goede en positieve sfeer
in de groep. Tijdens de kanjertraining werken
met verschillende kleuren petten. We
hebben een rode, gele, zwarte en witte pet.

en daarna hebben we ze geprobeerd
gedetailleerd na te tekenen. U kunt de
resultaten bij ons op de gang bewonderen,
tijdens de oudergespreken!
Net als bij de Keien, heeft juf Jacqueline ons
geleerd om te weven. Wat was het leuk om
het enthousiasme bij de leerlingen te zien.

We genieten in de klas van onze eigen
gekweekte moestuintjes, want wat groeien de
plantjes als hard. Wie weet kunnen we over
een tijdje wel tijdens een lunch onze zelf
gekweekte tomaatjes of komkommertjes
eten.
Kortom: Er gebeurt en wordt van alles
geleerd bij de Sterren!
Juf Lisette & juf Karin

De leerlingen weten precies waar welke kleur
voor staat, vraag maar eens aan uw kind!
De afgelopen weken hebben we al van alles
geleerd. Zo zijn we tijdens taal bezig geweest
om woorden op de alfabetische volgorde te
zetten en hebben we de verschillende
woordsoorten geoefend. Bij geschiedenis
hebben we geleerd over boeren, landheren
en geestelijke. En tijdens aardrijkskunde
hebben we via Google Earth ons eigen huis
opgezocht.
Met de leskist Bodemdiertjes van het CNME
hebben we bodemdiertjes buiten gezocht,
goed bekeken met een loep. Vervolgens
hebben we ze opgezocht op een zoekkaart
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Di 5 oktober
Wo 6 oktober

Lucas (9 jaar) - groep Kanjers
Girmawit (12 jaar) - groep Doorzetters

Liwia (10 jaar) - groep Keien
Meylin (9 jaar) - groep Keien
Do 14 oktober Amira (9 jaar) - groep Springkikkers
Holly (8 jaar) - groep Bikkels
Vr 15 oktober Luca (11 jaar) - groep Spoorzoekers
Juf Veronica
Ma 11 oktober

Belangrijke data:
05-10 Oudergesprekken
06-10 Start Kinderboekenweek
14-10 Afsluiting Kinderboekenweek
15-10 Studiedag, de leerlingenzijn vrij
18 t/m 22-10 Herfstvakantie
28-10 Thee en Tentoonstelling
De volledige kalender vindt u op onze
website: www.michaelschool-amersfoort.nl

