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

Vorige week hebben we met elkaar genoten
van het zaklamp lezen en het bakken van de
kerstkoekjes. Wat was dat leuk om te doen
en wat was het gezellig! Ook mooi om te zien
hoe goed de kinderen elkaar helpen!

Michaelnieuws Keien,
Wat gaat de tijd toch hard! Het is alweer de laatste
nieuwsbrief van 2021. De tijd waarin we enorm
met elkaar hebben genoten van de bijzondere
feestdagen en de tijd waarin we weer veel nieuwe
dingen hebben geleerd! Bij de Kanjertrainingen
hebben we het gehad over piekeren, wat is het?
En wat kun je doen als je wel eens aan het
piekeren bent? Ook hebben we het gehad over
manieren waarop je kunt reageren. Thuis kunnen
de kinderen dit vast uitleggen aan de hand van de
petten?
Bij taal hebben we geleerd
wat tegenstellingen zijn.
Ook kunnen we zelfstandig
naamwoorden in het
meervoud zetten. Daarnaast
hebben we nieuwe
themawoorden geleerd en
weten we dat een
persoonsvorm bij een onderwerp past.
In de rekengroep oefenen we met erbij en eraf
sommen over het tiental. Wat zien we hierbij
kinderen die het zo graag willen leren en zo'n
goede werkhouding laten zien. Daar zijn we echt
enorm trots op.
Na de vakantie starten er twee nieuwe leerlingen
bij de Keien: Asley en Samrawit. We hopen dat ze
een hele fijne tijd gaan hebben bij ons in de klas!
Alle kinderen van de Keien hebben een Kerstbingo
meegekregen naar huis. We vinden het belangrijk
dat er ook in de vakantie
veel gelezen gaat
worden en hopen dit op
deze manier te
stimuleren!

De opbrengst van de koekjes is voor het Glazen
Huis (WNF).
Vorige week woensdag gingen
we wolvilten met juf Jacqueline.
We toverenden schapenvacht om
in een kleurig kleedje. Toen de
kinderen het vachtje ingezeept hadden

mochten ze er nog even mee gooien. Dat was
natuurlijk erg grappig! En wat zijn de kleedjes mooi
geworden!
Vrijdag hebben genoten van de kerstlunch. We zijn
zo blij dat we op een fijne manier met elkaar af
konden ronden. We wensen jullie alvast een hele
fijne vakantie en bijzonder
mooie feestdagen!
Tot in het nieuwe jaar allemaal
Juf Julianne & juf Marieke
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Michaelnieuws Sterren
Wauw, wat hebben De Sterren de afgelopen
periode weer veel meegemaakt en geleerd.
Sinterklaas is inmiddels
uitgezwaaid en de klas is
omgetoverd in kerstsfeer.
Ook de komende periode
wordt er hard gewerkt en

veel geleerd bij de
Sterren. Zo oefenen we
druk met hoe alles werkt,
wanneer we online les
moeten gaan volgen. De
leerlingen hebben
geleerd hoe je een mailtje van de juf moet openen
en kan beantwoorden. Hoe je kan inloggen in de
verschillende programma’s en er was grote
hilariteit toen we gingen oefenen in teams. Waarbij
de leerlingen elkaar en de juf ineens in beeld
zagen verschijnen! Gelukkig zit de uitleg van het
inloggen in Moo.nl en de verschillende
programma’s ook in de thuiswerkmap, zodat we
nog even kunnen spieken.
Tijdens geschiedenis hebben we het over de
eerste steden in de tijd van de Middeleeuwen. We
zijn toen een fotospeurtocht gaan doen in de stad,
heb met de klas een eigen Middeleeuwse stad
nagebouwd van klei. In deze weken ronden we het
thema af met onze eigen PowerPointpresentaties
over bijv. : De stadsmuur, de stadspoorten, de
schandpaal, het marktplein
en zijn kooplieden, de
ambachten en wat de
boeren in die tijd allemaal
deden. Alles wat we gezien
en geleerd hadden, kwam
samen in een bezoek aan
museum Flehite.
Met juf Jacqueline gingen
we wol vilten en van ons
lapje hebben we tasjes
gemaakt.
Tijdens de gymlessen hebben we genoten en
actief meegedaan met een Kickboksles van
meester Nick. Dit was een groot succes!
Tijdens begrijpend lezen oefenen we met close
reading. Dit houdt in dat we langer werken aan het
begrijpen van één tekst en dat we echt met elkaar
opzoek gaan naar antwoorden van vragen in de
tekst. Daarnaast markeren we de belangrijke
woorden in de tekst en proberen zo het verhaal in

een paar regels samen te vatten. Misschien heeft
u al wel een Nieuwsbegrip teksten gezien, waar
van alles bij is geschreven of met kleurtjes
woorden zijn gemarkeerd. Dan weet u nu: dit hoort
bij de les!
Tijdens taal vielen er een paar leerlingen bijna van
hun stoel toen we bevelzinnen gingen oefenen. De
juf riep: Kijk uit! Ga zitten! Stop daarmee! En er
waren tranen van het lachen toen de les ging over:
glimlachen, schateren en het uitgieren. Vraag er
maar eens naar bij uw zoon of dochter.
Afgelopen week was het weer zover: We mochten
Soupmaster zijn. Na de eerste spanning heeft
iedereen met veel plezier Courgette Thijmsoep
uitgedeeld aan de andere klassen.
Wij als juffen zijn zo trots als een pauw op alle
leerlingen! Iedereen zet zich in en helpt elkaar.
Dit vinden we fijn om te zien
Juf Lisette en juf Karin
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Ma 27 december

Juf Marloes

Wo 29 december

Carlito (11 jaar) Spoorzoekers

Za 1 januari

Hassan (13 jaar) - Uitsmijters
Jonathan (9 jaar) Springkikkers

Vr 7 januari

Lucas (10 jaar) - Kanjers
Juf Anne

Zo 9 januari

Juf Rosalie

Ma 10 januari

Juf Aylin

Di 11 januari

Davey (12 jaar) - Uitsmijters
Nicky (12 jaar) - Toppers

Do 13 januari

Alyssa (8 jaar) - Springkikkers

Vr 14 januari

Laian (8 jaar) - Bikkels

Belangrijke data:
10 februari Studiedag, leerlingen zijn vrij
11 februari Studiedag, leerlingen zijn vrij
18 februari Rapport mee naar huis

