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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar.
In deze nieuwsbrief vertellen de Doorzetters en de
Spoorzoekers over hun groep.
We wensen u weer veel leesplezier toe.
Het team van SBO Michaëlschool.

vitamines er inzitten en waar deze goed voor zijn.
Daarnaast schenken ze de bekers vol en delen ze
het uit in de klassen. Ook zorgen ze er voor dat
alles weer netjes terug komt in de keuken. Wat
hadden ze hier een plezier in en wat waren deze
Soepmasters trots!

Een bezoek aan Flehite

Zelftesten leerlingen vanaf de Kanjers
Alles wat hieronder beschreven staat is een
dringend advies en geen verplichting.
Voor leerlingen vanaf de groep Kanjers geldt: twee
keer per week thuis een preventieve zelftest doen,
zo nodig met behulp van ouders of andere
verzorgers. Als de test positief is, gaat de leerling
in quarantaine en laat zich testen in de GGDteststraat.
De zelftesten krijgen we deze week geleverd op
school en worden mee naar huis gegeven.
Medewerkers van de school nemen geen
zelftesten bij leerlingen af.
Voor leerlingen en hun ouders/verzorgers zal dit
wennen zijn. In de meeste gevallen nemen de
ouders/verzorgers de test bij hun kind af. Sommige
kinderen zullen het na een paar keer zelf kunnen
onder begeleiding. Om hierbij te helpen zijn er
instructievideo’s, flyers en voorbeeldbrieven voor
ouders of verzorgers ontwikkeld en te vinden op
Hulp bij zelftesten (lesopafstand.nl).

Nieuws van de Doorzetters
De afgelopen
weken hebben wij
leuke dingen
gedaan. Naast
rekenen en taal
lessen.
Girmawit en Salih
waren aan de
beurt om
Groentjessoep uit
te delen. Zij komen
in elke klas
vertellen wat er in de soep zit en welke

Ook zijn we met de Doorzetters naar museum
Flehite geweest. Hier hebben wij geleerd over de
middeleeuwse stad Amersfoort en hoe mensen
vroeger leefde. We zijn in de Koppelpoort
geweest. Hier hebben we een heel groot rad
gezien. Vroeger
moesten de boeven in
dit rad lopen, de echter
raddraaiers. In het
museum zelf hebben de
allemaal leuke
opdrachten gemaakt.
En er was een kleed
waar we zelf een stad
op mochten bouwen
van blokken. Heel erg
leerzaam!

Pietjes met Ecoline en pastelkrijt
Juf Jacqueline had weer een super leuke les met
pastelkrijt en ecoline. Wij leerde hoe we een
acrobaat Piet moesten tekenen en aankleden met
verschillende patronen. Wat zijn ze leuk
geworden!
Groetjes de
Doorzetters
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Medezeggenschapraad vergadering
Op 2 december heeft er weer een MR vergadering
plaatsgevonden. We hebben gesproken over de
stand van zaken op school t.a.v. Corona. Dagelijks
wordt de stand van zaken op school besproken en
worden er afwegingen gemaakt om de kwaliteit
van onderwijs aan onze kinderen hoog te houden.
Daarnaast heeft de school al verschillende
scenario’s uitgewerkt als de situatie voor de school
veranderd.
Het huishoudelijk reglement en begroting 2022 zijn
goedgekeurd door de MR. Mooi nieuws is dat de
Judo lessen en (sport) gastlessen aankomend jaar
waarschijnlijk weer gegeven kunnen gaan worden,
mits de situatie dit toelaat.
Vanaf volgend schooljaar komt er een vacature vrij
in de MR, omdat Albert ons gaat verlaten. Heb je
interesse of wil je een keer een vergadering
bijwonen, Dan kun je contact opnemen met Lisette
Cornelissen: l.cornelisse@kpoa.nl . Lisette is o.a.
leerkracht van de Sterren en voorzitter van de MR.
Groeten,
Natasja (lid MR namens de ouders)

Nieuws van de Spoorzoekers
Quarantaine
De spoorzoekers weten inmiddels weer hoe het is
om thuis te zitten en om thuis aan het werk te
gaan voor school. Doordat er twee kinderen en
Meester Marcel positief getest waren moest de
hele groep naar huis en in Quarantaine. Juf
Monique had nog net tijd om wat extra werk mee
te geven toen de eerste kinderen opgehaald
werden. Thuis hadden alle kinderen al een
thuiswerkmap, dat kwam dus goed uit. De
volgende dag zorgde juf Monique voor de rest van
de informatie en zo wist ook iedereen hoe ze
digitaal op dezelfde manier konden werken als op
school. Op deze manier leek leren wel heel veel
op hoe het op school gaat. Met wisselend succes
werd er thuis gewerkt. Juf Monique belde iedereen
op en zorgde er voor dat iedereen op een goede
manier aan de slag kon tot het moment dat de
kinderen zich weer konden laten testen. Want, als
je negatief testte mocht je weer naar school.
Omdat meester Marcel best wel behoorlijk ziek
bleek duurde zijn Quarantaine wat langer.
Gaandeweg wat dagen kwam iedereen weer op
school al was één kind toch nog positief. Inmiddels
is iedereen weer op school, wel zo fijn, ook voor
het leren. Zo hebben we met elkaar ervaren dat
we onderdeel zijn geweest van deze bijzondere
tijd.

Sinterklaas bij de Spoorzoekers
De Spoorzoekers hebben genoten van een leuke
Sinterklaasdag. We hadden allemaal cadeautjes
met gedichten voor elkaar. Iedereen was heel blij
met de presentjes. Goed gedaan Spoorzoekers.
De rest van de dag hebben we BINGO gedaan, in
een heel leuk Sinterklaaswerkboekje gewerkt en
een Sinterklaas reactiespel gedaan. Om 12 uur
zijn we ook bij Sinterklaas langs geweest. Daar
stelden we interessante vragen aan de Sint zoals:
Waarom wilde U Sinterklaas worden? Ook heeft
Delilah voorgelezen over een Pietje die verliefd
werd. Sinterklaas werd ook nog getrakteerd op
enkele sportieve acts van Mylie, Rosemarijn en
Felicia. De dag werd afgesloten met Pietengym.
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Ma 13
Semm (11 jaar) - groep Doorzetters
december
Kani (10 jaar) - groep Keien
Yeba (10 jaar) - groep Kanjers
Zo 19
Sharona (12 jaar) - groep Uitsmijters
december

Belangrijke data
23 december Kerstviering
24 december – 07 januari Kerstvakantie

