
 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023 is een feit. We zijn weer gestart na een 

heerlijke en volop zonnige vakantie. Hopelijk heeft u er ook van kunnen genieten. Het was fijn 

om alle leerlingen weer te zien na de vakantie. Veel mooie vakantieherinneringen zijn 

gedeeld… en nu zitten we weer middenin het schoolleven. 

Voor mij is dit de eerste keer dat ik een bijdrage mag leveren aan de nieuwsbrief van de 

Michaëlschool. Ik mag me de komende tijd -samen met de collega’s- in gaan zetten voor de 

leerlingen van de Michaëlschool.   

De collega’s hebben er weer enorm veel zin in en met elkaar zitten we al weer behoorlijk in het 

schoolritme. Heeft u vragen, wilt u een collega spreken; wat er ook is: wij staan voor u en de 

leerlingen klaar; welkom! 

 

Met een vriendelijke groet,  

namens het team van SBO Michaëlschool, 

Kees Bor 

 

Even voorstellen 

Esmee Kreuger 

Dag allemaal!  

Ik ben Esmee. Met ingang van dit schooljaar werk ik op SBO 

Michaëlschool. De afgelopen vijf jaar heb ik in het SBO in 

Utrecht gewerkt. Vanwege de geboorte van onze zoon wilde 

ik graag dichterbij huis werken. Op maandag, dinsdag en 

vrijdag ben ik de groepsleerkracht van de Sterren. Ik kan nu 

op mijn fiets naar mijn werk, daar geniet ik van!  

Goede samenwerking en communicatie met 

ouders/verzorgers vind ik van zeer belang. Mocht er iets zijn, 

wilt u iets overleggen of bespreken; stuur gerust een bericht 

via Social Schools of de mail (e.kreuger@kpoa.nl). Liever een 

keer te veel dan te weinig!  

 

Vriendelijke groet, 

Esmee Kreuger  
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Sennen Dubbeldam 

Vorige week heb ik kennis mogen maken met SBO 

Michaëlschool. Wat een ontzettend fijne en warme school. Ik 

ben met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Hieronder 

ziet u een foto van mij met mijn dochter op vakantie. Lol 

maken met haar is een van mijn grootste hobby’s. Ik zal tot 

aan de kerstperiode werken bij de Toppers ter vervanging 

van juf Anouk.  

Ik hoop u een keer te ontmoeten op school.  

 

Met een hartelijke groet, 

Sennen Dubbeldam 

 

 

Kees Bor 

Zon, water en strand… daar word ik blij van, vandaar 

deze foto. In de vakantie heb ik er volop van kunnen 

genieten. De komende periode ga ik me inzetten als 

tijdelijke directeur op de Michaëlschool.  

Ik heb er zin in om samen met de leerlingen, u als 

ouders/verzorgers en de collega’s aan de slag te gaan.  

Met elkaar halen we het beste naar boven bij de 

leerlingen; daar gaan we voor! Heeft u vragen? Heeft u 

zorgen? Kom gerust bij me langs! Ik werk op dinsdag, 

woensdag en donderdag; een mail sturen kan naar: 

k.bor@kpoa.nl 

Ontvang een warme groet! 

Kees Bor 

 

Belangrijke data 

Woensdag 7 september  studiedag 1 (leerlingen vrij) 

Dinsdag 27 september  studiedag 2 (leerlingen vrij)   
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