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

Het volledige inspectierapport vindt u op onze
website.

Excellente school!
Op maandag 24 januari hadden we feest op SBO
Michaëlschool. We kregen te horen dat we
Excellent zijn voor de komende 4 jaar. Als enige
SBO school in Nederland hebben we dit predicaat
gekregen. Een geweldig compliment voor het
mooie werk dat gedaan wordt op school. De jury
was onder de indruk van de rust in de school. De
school verbindt onderwijs en zorg op een aansprekende wijze met elkaar. Mooie woorden waar
het team, de kinderen en de ouders trots op zijn!

Nieuws van de Spetters

Sinds begin januari krijgen de Spetters judoles op
donderdag. Wat is dat een feest voor de
kinderen!
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Het is wel even wennen met de pakken... te grote
broeken, te brede jasjes en wat moeten we nou
toch met de band? En ook voelt het soms een
beetje gek om op blote voeten te lopen. Maar wat
zijn de Spetters enthousiast!
De judomeester heet Theo en hij geeft les in de
aula. Daar liggen grote matten op de grond waar
we allemaal oefeningen op doen.
Elke les beginnen we met een groet. Na het
groeten beginnen we met een spel om lekker
warm te worden. Zo hinkelen of springen we naar
de overkant van de aula. Ook worden er veel
koprollen gemaakt, echt heel knap!
De Spetters hebben ook de Berenhoutgreep
geleerd. Wat zijn de kinderen sterk!

De Bikkels hebben de afgelopen weken (voor en
na de lockdown) niet stilgezeten! Naast dat wij
gezellig Sinterklaas en kerst hebben gevierd, is er
ook weer veel kennis opgedaan! Ook hebben
Gabriëlla en Ami de Bikkelgroep verlaten en
hebben wij Johan verwelkomd in de groep.

Thematisch werken - ziekenhuis

Bij de Bikkels hebben wij in de laatste paar weken
een ziekenhuis in de themahoek gehad. Rondom
het ziekenhuis is een hoop gedaan. Zo is er een
themamuur opgebouwd waar krantenartikelen op
hingen. De Bikkels liepen er vaak langs om het
nieuws door te nemen. Ook waren er ‘echte’
röntgenfoto’s te vinden. Op het themabord is ook
een vertaalslag gemaakt naar de (kern)doelen
voor de kinderen. Zo hebben wij onder andere
gewerkt aan kerndoel 4, 5, 12, 41 en 53.

We hebben van meester Theo twee moeilijke
woorden geleerd: "Hajime en Mate" (beginnen en
stop). Deze woorden begrijpen we steeds beter.
Als meester Theo 'Hajime' roept mogen de
kinderen met de oefening beginnen.
Aan het einde van de les spelen we vaak nog een
tikspel waarbij het kind dat getikt is met de benen
wijd gaat staan, zodat een ander kind dit kind weer
kan bevrijden door onder de benen door te
kruipen. Wat vinden we dit leuk!
We sluiten de les weer af met de groet en gaan
enthousiast terug de klas is.

Aan het begin van het thema werden er in de
woordenschatlessen nieuwe woorden aangeboden
over de verschillende afdelingen in het ziekenhuis.
Ook leerden de kinderen de weg van het eten en
drinken door je lichaam: speeksel, slokdarm,
maag, dikke- en dunne darm, ontlasting en urine.
Als je later in het ziekenhuis wilt werken moet je
veel van de anatomie van het lijf weten, dan is het
belangrijk dat je goed oplet!
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Kort daarna hebben we de woorden verdeeld en
zijn er informatieve kladteksten geschreven. De
Bikkels hebben daarbij ook informatie opgezocht in
verschillende prentenboeken. De kladtekst is
gereviseerd en daarna in het net opgeschreven.
Deze informatieve teksten zijn op de themamuur
gehangen! Zo hebben de Bikkels ook een aandeel
gehad in wat er op de themamuur werd gehangen.

In de themahoek mochten kinderen om de beurt
prikken zetten, verbanden aanleggen, recepten
uitschrijven voor medicijnen, patiënten
onderzoeken. Ook hadden we een
radiologieafdeling in ons ziekenhuis. De patiënten
konden na een operatie uitslapen in de
uitslaapkamer. Het spelenderwijs leren biedt de
mogelijkheid om de geleerde kennis toe te passen
in de ‘praktijk’.
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In de laatste weken
van het thema zijn wij
dieper ingegaan op
de ‘verpleegafdeling’.
Wie heeft dit vroeger
opgezet? Middels
een artikel over
Florence
Nightingale hebben
de Bikkels een historische tijdlijn van haar leven
gemaakt. Zij weten nu bijvoorbeeld dat zij bekend
staat als ‘Mevrouw met de lamp’, waarmee zij in
de nacht over de verpleegafdeling liep tijdens een
oorlog. Om zo de gewonde soldaten goed in de
gaten te houden.
Haar leven startte ruim 200 jaar geleden. We
hebben gezamenlijk zinnen gemaakt bij zes
belangrijke levensgebeurtenissen van Florence
Nightingale. Deze hebben wij aangevuld met een
tekening of foto. Zie hieronder en hiernaast een
aantal foto’s van het werkproces en het resultaat!
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We hebben dit
vakoverstijgende werk
afgesloten met een opdracht
waarbij iedere Bikkel zijn
eigen torso in elkaar mocht
zetten! De geleerde organen
moesten op de juiste plek
vastgezet worden. De
geleerde woorden werden
zo weer besproken. Dit
hebben de kinderen gedaan
samen met juf Annejet
tijdens het circuit.

Rekenen

In de rekengroep van de Bikkels zijn wij
momenteel bezig met de volgende rekendoelen:
 Aftrekken/optellen tot en met 10;
 Klokkijken met hele uren;
 Splitsen tot en met 10.
Tijdens de les maken wij regelmatig gebruik van
de wisbordjes. Om het doel aftrekken en optellen
tot en met 10 te oefenen, is er een getallenlijn op
het wisbordje geplaatst. Zo kunnen de kinderen
laten zien welke sprongen zij zetten om tot een
juist antwoord te komen. Iedereen is betrokken!
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een aantal
jarigen:
Do 03 februari

Silvian (6 jaar) - Spetters
Kiki (12 jaar) - Uitsmijters

Za 05 februari

Valerie (11 jaar) - Doorzetters

Zo 13 februari

Milan (12 jaar) - Toppers
Robin (12 jaar) - Toppers

Belangrijke data
Donderdag 10 februari
Vrijdag 11 februari
Vrijdag 18 februari
Dinsdag 22 februari
Vrijdag 25 februari
28 februari – 4 maart

Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Rapport 1 mee naar huis
Oudergesprekken
Meester/Juffendag
Krokusvakantie

