
 
 

 

Beste Ouders/Verzorgers  

en leerlingen, 

Hierbij de twaalfde nieuwsbrief van dit schooljaar. 
In deze nieuwsbrief vertellen de 
Doorzetters en de Spoorzoekers over hun groep.  
We wensen u weer veel leesplezier toe. 
Het team van SBO Michaëlschool. 

 

Medezeggenschapraad vergadering 
Op 16 februari heeft er weer een MR vergadering 
plaatsgevonden. 

Corona 
We hebben gesproken over de stand van zaken 
op school t.a.v. Corona. Dagelijks wordt nog 
steeds de stand van zaken op school besproken 
en worden er afwegingen gemaakt om de kwaliteit 
van onderwijs aan onze kinderen hoog te houden. 
De afgelopen periode is voor zowel de leerlingen, 
ouders en school niet altijd makkelijk geweest en 
moest er vaak flexibel om gegaan worden met de 
veranderde omstandigheden. School is blij met de 
aangekondigde versoepelingen. Echter zal er 
steeds wel overwogen afwegingen gemaakt 
worden. Over wijzigingen in het beleid wordt u 
zoals gebruikelijk via Social Schools op de hoogte 
gehouden. 

Excellente school en themacertificaat 

welbevinden 
Zoals u wellicht al heeft gelezen, heeft de school 
het certificaat excellente school ontvangen. SBO 
Michaëlschool is de enige SBO in Nederland die 
dit jaar dit certificaat heeft behaald. Ook heeft 
school het certificaat welbevinden (gezonde 
school) behaald. Een mooie waardering voor alle 
leerlingen en medewerkers. Inmiddels is dit 
certificaat al gevierd met elkaar. 

Een dank je wel 
In april is Naomi van Bladel weer terug van 
ouderschapsverlof. Dit betekent dat er een eind 
komt aan de interim periode van Roelien van 
Zuthem. De MR wil Roelien hartelijk bedanken 
voor de samenwerking afgelopen periode. 
Groeten, 
Natasja 

Spoorzoekers 
De afgelopen weken waren we eerst druk met 
toetsen. Deze toetsen bespreken we ook met onze 
Spoorzoekers, met vragen zoals: ‘Wat was je doel, 
wat vind je zelf van het resultaat. Wat blijf je zo 
doen, omdat het goed werkte…. En wat ga je de 
komende tijd anders doen.’ Zo hopen we over een 
half jaar weer mooie vooruitgang te zien. Alle 
gegevens, dus niet alleen over toetsen, heeft u 
kunnen lezen in de rapporten die ze voor de 
vakantie mee hebben gekregen.  
Met juf Jacqueline, hebben ze een hele leuke 
handvaardigheid les beleefd. Ze gingen met klei 
aan de slag, de resultaten zijn super en ze staan 
nog gezellig in onze vensterbank in de klas. Deze 
beesten komen spoedig naar huis. 
 
Zoals al eerder in deze nieuwsbrief te lezen was, 
zijn we heel trots dat we het certificaat excellente 
school weer hebben mogen ontvangen.  

Dat vieren we 
natuurlijk ook met 
onze leerlingen. 
 
Vlak voor de 
voorjaarsvakantie zijn 
we met de 
Spoorzoekers naar de 
boerderij geweest. Het 
ging over van koe – 
naar pak. Fijn dat er 
ouders waren, die ons 
naar de boerderij van 
familie Kuijer in Soest 
konden brengen. 
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De Spoorzoekers gaan ook 1x per week in een 
klein groepje met elkaar in gesprek. De vorige keer 
hebben we het over 
katoen en de katoenplant 
gehad en nu hebben we 
het over 
voorjaarsbloemen en de 
bollen. Deze snijden we 
ook open, om te zien hoe 
het er aan de binnenkant 
uitziet. Ze vinden dit soort 
lessen altijd heel leuk en 
ze zijn ook nog eens 
leerzaam.  

 
De laatste vrijdag voor 
de vakantie was het 
carnaval en juffen- en 
meesterdag. 
Wij zijn heerlijk 
verwend. 
Dank 

 
Groetjes van  
juf Marcel en meester Monique. 
 

Een bericht van de Doorzetters 
 
We hebben de laatste maanden weer hard 
gewerkt, voor mooie cijfers in het rapport.  
 
Acht kinderen hebben een boekbespreking 
gehouden. Ze hebben hun eigen PowerPoint 
gemaakt en konden zo over hun gelezen boek 
vertellen. Na de boekenbeurt leren de kinderen 
hoe ze een werkstuk moeten maken. Ze zoeken 
naar een onderwerp dat zij interessant vinden en 
maken daar een werkstuk van. Hebben ze het 
werkstuk af? Dan mogen zij daar een spreekbeurt 
over houden.  
 
Maar naast het harde werken, hebben we ook 
leuke sportactiviteiten gedaan. We hebben samen 
een workshop kickboksen gedaan. Naast het 
stoere kickboksen hebben we nu een workshop 
dansen. Dat was ook heel erg leuk.  

De vrijdag voor de 
krokusvakantie hebben 
we de juffen en 
meesterverjaardag 
gehouden. Het was de 
hele dag gezellig. Wij 
hebben lekkere 
chocolade gekregen 
en leuke cadeautjes. We willen jullie hiervoor 
bedanken. Onze traktatie was een lekkere 
gezonde luxe lunch. We hebben er heerlijk van 
gesmuld. 

 

Gefeliciteerd! 
 

De komende weken hebben we een 

aantal jarigen:  

Di 8 maart Kristel (6 jaar) - Spetters 

Do 10 maart Vianne (13 jaar) - Uitsmijters 

Vr 11 maart Delano (11 jaar) - Keien 
 Jairaldo (13 jaar) - Uitsmijters 
 Juf Jacqueline K 

Za 12 maart Yaman (10 jaar) - Springkikkers 

Do 17 maart Kirsten (12 jaar) - Sterren 
 Juf Karin  

Vr 18 maart Ayaz (6 jaar) - Spetters 

 

Belangrijke data  
23 maart Koffieochtend 
28 maart  Studiedag (leerlingen zijn vrij) 
05 april  Schoolfotograaf 


