
 
 

 

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

 
Door ziekte en wisselingen verplaatsen we het 
meegeven van het eerste rapport en het 
oudergesprek. 
Het rapport wordt nu meegegeven op vrijdag 25 
februari (i.p.v. 18 februari). 
De oudergesprekken (digitaal) zijn op dinsdag 8 
maart (i.p.v. 22 februari). 
 

Nieuws van de Uitsmijters 
 

Quarantaine 

Helaas moest onze groep laatst ook in 
quarantaine. We zagen elkaar elke ochtend via 
Teams. We deden dan een kringgesprek en 
spelling. We moesten elke dag schoolwerk maken 
tot 1 uur ’s middags ongeveer. Als we iets niet 
snapten dan konden we met de juf appen. 
Hasan & Benjamin 
 

SinterKerst 

Door onze quarantaine hebben we het 
Sinterklaasfeeset gemist. Omdat we geen 
Sinterklaas konden vieren, deden we SinterKerst. 
We hadden lootjes getrokken. We deden veel 
spelletjes en we keken een leuke kerstfilm. We 
hadden de tafels gedraaid. 
Sharona vierde die dag ook haar verjaardag en ze 
trakteerde op kinderchampagne en 
kerstschuimpjes. 
Het was fijn dat iedereen er was.  
Vianne, Sharona & Rayan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schooladvies en ADIT 

Bijna alle Uitsmijters hebben de ADIT gemaakt. 
Dat is een soort IQ-test die je via de computer 
maakt. Het had zeven verschillende onderdelen. 
Het duurde wel een halve schooldag! 
Later kregen we de schooladviezen. Dat moesten 
we via Teams doen. Veel kinderen willen graag 
naar de Baander, het Element, Trivium College en 
Pro33. Maar we hebben nog niet allemaal 
gekozen. 
Kiki & Jairaldo 
 

Bakken voor het goede doel 
We hebben appelflappen gebakken voor het 
goede doel. Voor 1 euro hebben we ze verkocht 
aan onze ouders. We hebben zelf spullen 
meegenomen om de appelflappen te maken.  
De juf was de kaneel vergeten en de moeder van 
Joey kwam dat op het laatste moment nog snel 
brengen. Het geld ging naar Serious Request. 
Joey & Zoraya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportclinics 
Een tijdje geleden kregen we boksles van een 
speciale meester tijdens de gymles. We moesten 
tegen een boksbal slaan en trappen. De meester 
zei wat we moesten doen en hoe we moesten 
staan. We hebben ook gevochten in de lucht. 
Nu zijn we begonnen aan danslessen, dat gaan 
we drie keer doen. Er was een dansjuf, zij deed 
een dansje en wij moesten het nadoen.  
Davey & Louis 
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Op de planning 

Er komen veel leuke dingen aan. We gaan met 
groep 8 naar Kamp Amersfoort. Daar leren we 
veel over de Tweede Wereldoorlog.  
We gaan ook naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam. We worden dan met een speciale 
museumbus opgehaald en krijgen een rondleiding. 
En we gaan weer met judo beginnen. Er is een 
nieuwe meester omdat de oude meester nu 
ergens anders werkt. We hebben er wel zin in! 
Lysanne & Matts 
 
 

Gefeliciteerd! 
 

De komende weken hebben we een 

aantal jarigen:  
 
Do 17 februari:  Jordi (11 jaar) – Doorzetters 
Do 17 februari: Juf Ivette 
Za 26 februari:  Joerie (12 jaar) - Toppers 
Zo 27 februari:  Ami (8 jaar) – Springkikkers 
Di 1 maart:  Luuc (12 jaar) - Spoorzoekers 
Di 1 maart:  Juf Lisette - Sterren 
Vr 4 maart:  Lisanne (8 jaar) - Bikkels 
Zo 6 maart:  Gabriëlla (9 jaar) – Springkikkers 

 

Belangrijke data  
 
Vr 25 februari:  Rapport 1 mee 
Vr 25 februari: Carnaval en Meester en Juffendag 
 
28 februari t/m 04 maart: Krokusvakantie 
 
Di 08 maart: Oudergesprekken (digitaal) 
 
 


