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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij de vijfde nieuwsbrief van dit
schooljaar. In deze nieuwsbrief vertellen de
Spetters en Bikkels over hun groep. Ook
stellen de leden van de
Medezeggenschapsraad (MR) zich aan u voor
en leest u wat er in de laatste vergadering
besproken is. We wensen u weer veel
leesplezier toe.
Het team van SBO Michaëlschool

Er is flink gekneed met klei en door kleuren verf te
mengen zijn de paddenstoelen in echte
herfsttinten beschilderd.

Spetters
De Spetters zijn een echte vriendengroep
geworden. Zo wordt er op het plein gerend, voetje
voor voetje over de lijnen gelopen, geklommen of
gehockeyd. Van 1 tot en met 5 november was het
de week van de motoriek, als gezonde school
stimuleren wij elke dag het samen spelen en
bewegen op het plein.

Nu het herfst is geworden hebben de Spetters
gerekend met allerlei herfstmaterialen. Zo zijn er
steeds hoeveelheden bij cijfers gezocht.
Daarnaast hebben de Spetters met
handvaardigheid mooie paddenstoelen van klei
gemaakt.

In onze klas hebben we een bibliotheek. De
Spetters organiseren hier voorleesfeestjes. Iedere
Spetter komt wel eens met zijn pasje naar een
andere bibliotheekmedewerker luisteren.
Zo bespreken de Spetters de plaatjes en stellen
elkaar vragen. Lili Genee is in de bibliotheek van
de Spetters op bezoek gekomen om met hen te
praten over lekker en gezond eten en hoe we fit
kunnen blijven. De Spetters hebben van Lili
geleerd hoe ze courgettesoep moeten maken en
hebben hier een receptenkaart voor gemaakt.

Daarna hebben we nog een quiz gedaan: Kies je
voor eten of drinken dat je vult of dat je voedt? Als
je kiest voor eten dat je voedt, krijg je kracht en
energie. Aan het eind van de quiz ontvingen de
Spetters een medaille voor hun inzet.
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Met het bezoek van Lili konden we het belang van
bewegen, gezonde voeding en voldoende slapen
nog eens extra en op een leuke manier onder de
aandacht brengen. Want gezonde en fitte Spetters
kunnen nog beter met elkaar spelen.

Bikkels
Vrienden worden – begrijpend luisteren
In de afgelopen weken hebben de Bikkels elkaar
goed leren kennen. Zij leerden wat een ‘vriend’ zijn
precies is. Bij de start hebben we dit gedaan door
begrijpend te luisteren naar het prentenboek ‘Een
vriend, wat is dat?’. Hierbij konden we ook werken
aan het inzicht in een verhaal. Wij leerden dat een
verhaal altijd een begin, midden en eind heeft en
dat dit bestaat uit verschillende situaties. Ook
hebben wij voorspellingen gedaan over het
verhaal. Bij het verder lezen konden wij checken of
de voorspelling uitkwam. De Bikkels zijn aan de
slag gegaan met de samenhang tussen illustraties
en tekst door deze op volgorde van situaties te
leggen! Samen zijn de kinderen tot de conclusie
gekomen dat wij als vrienden:
Elkaar willen vertrouwen;
Elkaar helpen;
Niemand de baas speelt;
Niemand elkaar uitlacht;
Niemand bang hoeft te zijn.
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Woordenschat
Het tweede thema waarbinnen wij gewerkt
hebben, was ‘de Boom’. Hierin is de herfst aan
bod gekomen, maar behalve de standaard
herfstwoorden leerden wij ook minder bekende
vruchten en noten: de abrikoos, de vijg, de
mango en de walnoot. Als dit groot genoeg is,
dan haal je dit uit de boom. Dan ben je aan het
oogsten. Tijdens de lessen handvaardigheid
hebben wij een Bikkelsbos gemaakt. Iedere
leerling heeft een boomstam gekleid en geverfd.
Vervolgens zijn daar echte takken aan
toegevoegd. In het bos zijn ook vogels komen
wonen. Vier vogels hadden we tijdens de
woordenschatlessen al nader bekeken: de
koolmees (zwarte stropdas), pimpelmees
(blauwe muts), huismus en vink. Echter woonden
er in het Bikkelbos meer soorten vogels en
maakten zij ook echt geluid!

Daarnaast zijn er ook voor de ‘echte’ vogels
vetbollen gemaakt. Dit hebben we gedaan met
vogelzaad, frituurvet en zonnebloempitten.
Door thematisch aan de te leren woorden te
werken gaan ze echt leven en worden ze beter
onthouden. We herhalen veel woorden dagelijks!
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Aanvankelijk lezen
Tijdens de leeslessen zijn wij in deze periode flink
bezig geweest met het uitbouwen van de
letterkennis. Een aantal leerlingen heeft al een
hoge letterkennis, zij profiteren van de herhaling
maar krijgen later in de leesles AVI-teksten op een
hoger leesniveau, zodat ook zij een stap kunnen
maken in hun leesontwikkeling. We werken aan
een sterke basis en bouwen vervolgens uit. De
leerlingen oefenen met lezen in een klein groepje
waarbij ook juf Annejet en juf Ivette begeleiden.
Aan elke letter zit ook een klankgebaar verbonden,
dit kan sommige kinderen helpen de letter sneller
uit het geheugen te halen wanneer zij het even
niet weten bij het lezen. Momenteel werken wij aan
het thema ‘Eten en drinken’.

Naast de teksten uit het methodeboek, lezen we
ook ander soort teksten om een rijk leesaanbod te
bieden, bijvoorbeeld gedichten. Soms staan hier
moeilijke woorden in of letters die nog niet geleerd
zijn. Het is een mooie kans om hier alvast kennis
mee te maken. Het verhaal ‘Wat is er mis met de
kok?’ viel erg in de smaak. De kinderen moesten
lachen na het lezen wat de kok allemaal verkeerd
deed in de keuken. Dan merken ze dat lezen leuk
is! Door te lezen kun je ook informatie vergaren. In
het boek ‘Piet en Riet gaan hoog’ hebben wij
geleerd wat er wordt gegeten in de bergen:
Zwitserse kaasfondue op brood. Dit smaakt
letterlijk en figuurlijk naar meer! Bikkel Gabriëlla
had trouwens een echt ei mee voor de lunch toen
wij de klank ‘ei’ leerden!

Lezen is leuk!
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Thematisch werken – begeleid spelen
Ook kregen wij na de herfstvakantie het
Bikkelrestaurant in de klas. Dit is een speelhoek
waarin de kinderen in de middagen begeleid gaan
spelen. Zij oefenen de geleerde woorden in de
praktijk en kijken of het beroep ‘kok’ of ‘ober’ iets
voor hun is als zij later groot zijn. Naast dat zij erin
spelen, bouwen we de hoek ook samen op. Zo
heeft iedere Bikkel bij de schrijfles een menu
opgesteld, voorzien van voorgerecht,
hoofdgerecht en dessert.

Daarbij hebben zij gebruik gemaakt van een
voorbeeldtekst en hun letterkaart, zodat zij goed
kunnen opzoeken waar een letter begint. Het
hoofdgerecht moest wel elementen bevatten uit de
schijf van vijf, zodat wij leren wat je kunt eten om
gezond te blijven. Ook is het belangrijk om op de
menukaart een prijs te vermelden, zodat je wel
weet wat je moet betalen als je het
Bikkelrestaurant weer verlaat.
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Bij de spellingles hebben wij na het werken met de
hakstroken een receptendictee geschreven. Dit is
weer eens wat anders dan in het dicteeschrift! Er
waren verschillende letters en woorden
weggelaten die de leerlingen moesten invullen.
Later in de middag tijdens het circuit zijn er
afbeeldingen van de ingrediënten uitgeknipt en
opgeplakt. Deze recepten worden nu gebruikt bij
het koken in het restaurant door de kok!

Tijdens de les handvaardigheid hebben wij met
klei het bedachte hoofdgerecht geboetseerd. Na
het kleien hebben wij de etenswaren geverfd en op
een bord gelegd voor in het Bikkelrestaurant.
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Ook wordt er geoefend met het kopen van de
ingrediënten in de supermarkt. Er wordt tijdens het
circuit een boodschappenlijstje gemaakt en de
kinderen spelen begeleid met Playmobil in
verschillende rollen: winkelier, kassamedewerker,
medewerker uit de bakker- of slagersafdeling. Ze
gaan met elkaar in gesprek en stellen elkaar
vragen wanneer zij bijvoorbeeld iets niet kunnen
vinden. Hierbij werken wij dus ook aan mondelinge
taalvaardigheden.

Rekenen
Aan het begin van het jaar zijn wij veel met
telopdrachten bezig geweest t/m de 10 en de 20.
We hebben bijvoorbeeld geoefend met de
buurgetallen. Ook legden wij de telrij t/m 20 op een
goede volgorde neer. Nu wij een aantal weken
verder zijn, zijn daar de splitsingen t/m 10
bijgekomen. Het is belangrijk voor het latere
rekenproces om deze splitsingen goed onder de
knie te hebben. Wij oefenen hierbij met fiches.
Uiteindelijk hebben wij het zo vaak geoefend dat
wij het uit het hoofd kunnen. De splitsingen worden
vervolgens gekoppeld aan de sommen. Hier zijn
wij in de rekenlessen ook al mee bezig.
Bijvoorbeeld erbij en eraf sommen t/m 5 volgens
een vast stappenplan. In de meest recente
rekenles zijn wij begonnen met het domein
‘meten’. Wij hebben 2 belangrijke stappen geleerd
die nodig zijn om goed te kunnen meten met je
liniaal.
Stap 1: Begin bij de 0 (op je liniaal).
Stap 2: Kijk waar de lijn stopt.
Zie hieronder hoe goed dit al gaat!
Vriendelijke groet van Meester Marnix
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Wat is een MR?
Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een
bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor
de gang van zaken in de school. Het bestuur
beslist niet zomaar wat er met en in de school
gebeurt. Over belangrijke zaken is er eerst overleg
met de medezeggenschapsraad. De MR overlegt
met directie en het schoolbestuur over belangrijke
schoolzaken. Over sommige zaken mag de MR
alleen maar adviseren, maar er zijn ook zaken
waarvoor instemming van de MR vereist is. De
leden van de MR vertegenwoordigen ouders en
leerkrachten. Zij werken aan de hand van een
medezeggenschapsreglement. Afgelopen
schooljaar hebben we afscheid genomen van
Naima. De MR bedankt haar voor haar inzet!

Wie zitten er in de MR?
Lisette Cornelisse
Ik ben Lisette Cornelisse. Dit is
mijn 9e schooljaar op SBO
Michaëlschool, daarvoor heb ik 12
jaar gewerkt op een andere school
binnen de KPOA. Vanaf september
2015 zit ik in de MR. Ik ben twee
dagen leerkracht van de Sterren en
daarnaast ben ik taalcoördinator op school. Ik doe
mijn werk met veel plezier en ik vind het ook erg
leuk om mee te denken met allerlei zaken waar de
MR zich mee bezig houdt. Om mij goed voor te
bereiden op mijn werkzaamheden in de MR, heb ik
de MR cursus gevolgd.
Voorzitter Medezeggenschapsraad (MR) –
personeelslid
Marnix Roodschild Koning
Ik ben Marnix Roodschild Koning.
Dit is mijn 6e schooljaar op SBO
Michaëlschool. Ik geef vijf dagen
per week les aan de Bikkels. Het
aanbieden van nieuwe letters en
begeleiden van het beginnend
leesproces vind ik erg leuk en
leerzaam. Buiten mijn werk ga ik graag naar de
film of naar muziekconcerten. Dit is mijn derde
schooljaar in de MR. Het is goed om als leerkracht
mee te denken over beslissingen die op
schoolniveau gemaakt worden.
Secretaris van de Medezeggenschapsraad (MR) –
personeelslid
Albert Sprokkereef
Ik ben Albert Sprokkereef, vader Milan en Robin
die beide op SBO Michaëlschool zitten. Ook mijn
dochter Esmee heeft op SBO Michaëlschool
gezeten. Ik werk zelf ook in het onderwijs maar
dan op een middelbare (vmbo) school in Utrecht.

Mijn vakken zijn gym en Engels. In mijn vrije tijd
doe ik aan darts en kijk ik graag films. Ik lees ook
graag maar heb daar helaas veel te weinig tijd
voor. Dit is mijn derde jaar als lid van de MR en ik
hoop op deze manier op een positieve manier mee
te denken over het onderwijs op SBO
Michaëlschool. Voor vragen en opmerkingen ben
ik te bereiken op aspro100@hotmail.com
Lid van de Medezeggenschapsraad (MR) – ouder
Natasja Buitenhuis
Hallo ik ben Natasja Buitenhuis, moeder van
Ruben uit de groep van de Kanjers. Ik ben
werkzaam als verpleegkundig teammanager in het
Diakonessen ziekenhuis. Ik ben nieuw in de MR.
De reden dat ik in de MR ben gegaan is dat ik het
belangrijk vind om als ouder meer betrokken te zijn
bij zaken in en rondom de school. Ik hoop op deze
wijze de stem van de ouders te laten horen en een
bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het
onderwijs van onze kinderen. Zijn er zaken die je
graag in de MR besproken wilt zien, neem dan
contact op. Ik ben bereikbaar via email:n.buitenhuis@hotmail.com
Lid van de Medezeggenschapsraad (MR) – ouder
Marcel van Keken
Ik ben Marcel van Keken.
Ik werk al ruim 40 jaar op SBO
Michaëlschool. Dit jaar ben ik
leerkracht van de Spoorzoekers.
Ook ben ik de ICT- coördinator van
de school. Zelf heb ik meerdere
malen in de MR gezeten maar de komende jaren
zit ik in de GMR van de KPOA. Hierin zit je op
persoonlijke titel maar het is zeker handig dat als
er onderwerpen zijn die SBO Michaëlschool
betreffen dat ik die deel met de MR. Ik overleg
hierover met Lisette. In de GMR houdt ik me
vooral bezig met Onderwijskundige onderwerpen,
je kunt hier denken aan de inhoud van het
onderwijs, het lesgeven, de methodieken, de
(extra) hulp aan kinderen en de samenwerking
tussen scholen t.b.v. de leerlingen. Verder komen
in de GMR alle beleidsstukken en de financiële
huishouding van de KPOA aan de orde.
GMR lid – personeelslid

MR vergadering 6 maart
Op 6 maart is er weer een MR vergadering
geweest. In deze vergadering hebben we
gesproken over de stand van zaken m.b.t. corona.
Op onze school gaat het gelukkig goed.
Verder is er een terugkoppeling gegeven over het
bezoek aan de school voor excellente school.
Hierover is nog geen officiële uitslag bekend en
volgt dus later. De volgende vergadering is in
december gepland.
Groet, Natasja Buitenhuis.
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Ma 8
november

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

Vr 12
november
Zo 14
november
Ma 15
november
Di 16
november
Vr 19
november
Za 20
november
Ma 22
november

Mylie (11 jaar) - Spoorzoekers
Michael (11 jaar) - Doorzetters
Ceylin (10 jaar) - 16 Sterren
Yelte (9 jaar) - Bikkels
Meester Vincent - Doorzetters
Keenan (10 jaar) - Sterren
Xamdi (6 jaar) - 11 Spetters

Belangrijke data
08 november
09 november
10 november
25 november

Studiedag (leerlingen vrij)
Studiedag (leerlingen vrij)
Koffieochtend (digitaal)
Oudergesprekken 2

