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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij de vierde nieuwsbrief van dit
schooljaar. We hopen dat iedereen een
goede herfstvakantie heeft gehad! In
deze nieuwsbrief vertellen de
Springkikkers over hun groep. We
wensen u weer veel leesplezier toe.
Het team van SBO Michaëlschool

Thee en tentoonstelling gaat niet door
Op 28 oktober staat de thee en
tentoonstelling gepland. Dit gaat niet door,
vanwege het oplopende aantal corona
besmettingen.

Nieuws van de Springkikkers
De eerste weken van het nieuwe schooljaar
zijn voorbij gevlogen en wij zijn alweer fijn
gestart na de herfstvakantie.
Het is erg gezellig bij ons in de klas en wat
wordt er hard gewerkt!
De eerste weken hebben wij het nog over
de zomervakantie gehad, hebben wij kennis
gemaakt met de methodes, hebben wij fijn
kunnen knutselen (bijvoorbeeld onze
verjaardagskalender of een zandkasteel) en
hebben wij elkaar beter leren kennen.
Wij hebben sinds een paar weken ook een
nieuwe juf op de maandag: Juf Jacqueline!
Iedere maandag staat zij bij ons voor de
klas en wat is het gezellig.

De afgelopen weken hebben wij elkaar
goed leren kennen door bijvoorbeeld
samen in de kring te zitten, verhalen te
vertellen, Kanjertraining spelletjes te
oefenen en om samen te spelen.
In de klas lezen wij heel veel. Wij lezen zelf,
de juf leest vaak voor of wij lezen in een
circuit. Daarnaast genieten wij van de
zithoek met heerlijke zitzakken. Door veel
leeskilometers te maken, gaan wij steeds
een stapje vooruit!
Wij hebben het nu met Lijn 3 over het
thema water. Dat past best goed bij het
herfstweer van de afgelopen dagen.
Wij leren bijvoorbeeld over het zuiveren van
water (schoon of vies water), over het
aquarium, zoet- en zoutwater, maar ook
waar je water allemaal voor nodig hebt.
Naast dat wij het over het thema water
hebben, werken wij ook nog met het thema
van de Kinderboekenweek. Ook al is hij
eigenlijk al afgesloten, wij vinden het nog zo
leuk! De Springkikkers zijn hier erg
enthousiast over.
De Kinderboekenweek werd geopend met
The Masked Voorlezer. Er waren drie
juffen/meesters verkleed en gingen een
stuk voorlezen.
Wij moesten raden wie het was! Het is ons
goed gelukt maar het was wel lastig, want
meester Anne, juf Laura en juf Roelien
deden erg hun best!
Alle Springkikkers hebben in de klas
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bedacht wat zij willen worden wanneer zij
ouder zijn en hier is een tekening op het
raam van gemaakt.
Ook hebben zij een verhaal geschreven
over dit beroep en lezen wij veel over
verschillende beroepen. Wij hebben een
theateractiviteit gevolgd in de klas en in de
gymzaal en hebben wij kunnen uitbeelden.
Naast dit alles kwam er ook een politie
agent langs in de klas. Hij kwam vertellen
over zijn werk, over de spullen die hij
allemaal met zich mee draagt en wij
hebben gekeken naar zijn motor. Wat was
dit interessant!
Voor de vakantie was onze peebeebuis al
een keer vol en hebben wij een gezellige
middag in de klas gehad. Wij hebben toen
in onze onesies film gekeken (Super juffie).
Het was ontzettend gezellig en zoals jullie
misschien wel horen: de Springkikkers
hebben niet stilgezeten.
Wij kijken uit naar de komende weken! Daar
vertellen wij de volgende keer graag weer
over.
Groetjes van de Springkikkers!

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Wo 27 oktober

Hind (10 jaar) - Kanjers
Firdaous (10 jaar) - Doorzetters

Za 30 oktober

Samrawit (9 jaar) - Springkikkers

Zo 31 oktober

Mehmet (12 jaar) - Toppers

Wo 3 november

Louis (12 jaar) - Uitsmijters

Za 6 november

Lies (10 jaar) - Keien

Ma 8 november

Ayman (11 jaar) - Doorzetters
Juf Jacqueline H - Springkikkers

Belangrijke data
28 oktober – Geen Thee en Tentoonstelling
08 november – Studiedag, leerlingen vrij
09 november – Studiedag, leerlingen vrij
10 november – Koffieochtend
25 november - Oudergesprekken

