
 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Nog een paar dagen en dan is het 

HERFSTVAKANTIE! Deze eerste periode 

vanaf de zomervakantie tot aan de 

herfstvakantie is weer voorbij gevlogen. 

We zijn super trots op de kinderen op 

school. Wat hebben ze hard gewerkt! 

Uiteraard ook de complimenten richting 

de collega’s die zich hebben ingezet voor 

de leerlingen op school en voor 

ouders/verzorgers als er vragen waren. 

We zijn er voor de leerlingen, maar zeker 

ook voor ouders en verzorgers.  

 

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt rondom het thema ‘Gi-Ga-Groen’; we hebben 

met en voor elkaar veel gelezen en ook de kinderen hebben weer veel leeskilometers gemaakt. 

Het is belangrijk dat kinderen veel lezen. Er zijn verschillende redenen; ik noem er een aantal: 

lezen zorgt voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid, stimuleert denken en ontwikkelen, 

zorgt ervoor dat kinderen zich langere tijd leren concentreren en het geeft prikkels aan het 

brein. 

 

Alvast een hele fijne en ontspannen herfstvakantie toegewenst! 

 

Met een vriendelijke groet,  

namens het team van SBO Michaëlschool, 

Kees Bor 
 
 

Verlof juf Laura 

In verband met haar zwangerschap gaat juf Laura (intern begeleider en rekencoördinator) met 

zwangerschapsverlof vanaf woensdag 23 november. Zoals het er nu naar uitziet komt -als alles 

goed gaat- juf en moeder Laura na de meivakantie weer terug op school. 
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Even voorstellen 

Hoi hoi!  

Mijn naam is Mandy Donderwinkel en ik ben bij ’s Heerenloo 

werkzaam als Psychomotorisch Therapeut. Vanaf oktober geef 

ik op de Michaëlschool sociale-weerbaarheidstrainingen. De 

trainingen zullen in het teken staan van ervaren en dus vooral 

veel dingen doen. Daarbij kunnen er thema’s naar voren die 

voor sommige leerlingen lastig kunnen zijn. Zo kan je denken 

aan de thema’s: contact maken, grenzen aangeven of het leren 

omgaan met agressie. Elke leerling is anders dus de doelen 

zullen afgestemd worden op de leerling. Tijdens de training zal 

er geoefend worden met nieuw gedrag in de hoop dat deze 

nieuwe vaardigheden op school maar ook thuis ingezet kunnen 

worden. Mocht je meer vragen hebben dan ben ik 10 

november aanwezig bij de informatieavond of spreek me aan 

in de wandelgangen! Wie weet tot snel!  
 
 

Belangrijke data 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober  herfstvakantie (vrij) 

Maandag 31 oktober     Studiedag (leerlingen vrij) 

Donderdag 10 november    Thee en Tentoonstelling  

Woensdag 23 november    Studiedag (leerlingen vrij) 

Donderdag 24 november (i.p.v. 1 december) Oudergesprekken 


