
 
 

 

Beste Ouders/Verzorgers  

en leerlingen, 

 

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

Juf Naomi terug vanaf 4 april 
 

Het verlof van juf Naomi is bijna afgelopen. Op 

maandag 4 april start zij weer op de 

Michaelschool. De afgelopen maanden heb ik met 

veel plezier haar taken overgenomen. Ik wens juf 

Naomi een goede start toe en bedank u voor de 

prettige samenwerking.  

 

   Roelien van Zuthem 
 

De Keien 
 

Bij de Keien wordt het alleen maar gezelliger. Na 

de kerstvakantie hebben we er 3 nieuwe kinderen 

bij. Welkom voor Samrawit, Ashley en Faysel! We 

hopen dat jullie een hele fijne tijd bij ons op de 

Michaelschool gaan hebben! 

 

We doen als school mee aan de Kinderjury en 

vorige week werden de twee leerlingen van de 

Keien even letterlijk en figuurlijk in het zonnetje 

gezet. Youssef en Faysel hadden als eerste een 

boek beoordeeld en in de bus gestopt. 

Ontzettend leuk én belangrijk dat er zo 

enthousiast gelezen wordt! We zijn deze week 

gestart met de boekenbespreking. Ook op die 

manier hopen we het lezen te stimuleren! 
 

  
 

De klas komt steeds meer in de paassfeer. Met juf 

Jacqueline maakten we met papier marché 

paaseitjes en vouwden we een mandje die we aan 

een paashaas van papier knutselde. De paaseitjes 

krijgen binnenkort nog een likje verf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn in de klas extra bezig met het lezen van 

losse woorden. Hierbij oefenen we bijvoorbeeld in 

onze roetsjboekjes. Ook zijn we bezig geweest 

met race- lezen. We hebben ontdekt dat als je 

woorden meerdere keren gaat oefenen je steeds 

sneller kan lezen. De kinderen en de juffen waren 

echt onder de indruk van het resultaat na deze 

les! 
 

 

21 maart 2022 nummer 13 



 

 

2 

 

Bij de rekenles zijn we begonnen met sommen als 

45+30= en 89-40=  

Bij deze sommen gebruiken we naast ons 

uitrekenschrift soms ook materialen die ons 

hierbij goed kunnen helpen. Op de foto kunnen 

jullie hiervan een voorbeeld zien. De kinderen die 

rekenen bij de Keien kunnen hier thuis vast meer 

over vertellen.  

 

Bij de Keien zijn we begonnen met Lekker fit. We 

leren over de schijf van vijf. En hebben het over 

gevarieerde voeding. Ook is bewegen hierbij erg 

belangrijk. We vinden het leuk om te zien dat 

steeds meer kinderen zich bewust worden van de 

dingen die ze eten en meenemen naar school.   

 

Naast al het harde werken zorgen we ook 

regelmatig voor een beweeg of 

ontspanningsmoment. Hierdoor kunnen we ons 

nog beter concentreren bij de volgende les. Een 

voorbeeld hiervan is een Zoek iemand die. Alle 

kinderen lopen door de klas en gaan op zoek naar 

iemand die…..Een bepaalde som kent, een woord 

goed kan schrijven, of de jongste is thuis. Voor 

meerdere vakgebieden gebruiken we deze fijne 

werkvorm.  

 

Tenslotte willen we jullie bedanken voor de fijne 

gesprekken die we hebben gehad. Wat was het 

goed om jullie weer te spreken. We vinden het 

heel fijn en waardevol om samen met jullie te 

werken.   

 

Groetjes van De Keien, Juf Zoë, Juf Julianne en juf 

Marieke  

 

Nieuws van de Sterren 

De Sterren zijn weer aan de beurt om jullie te 

laten weten wat wij de afgelopen tijd hebben 

gedaan! 

Muziek-juf Carolien heeft ons inmiddels al twee 

van de acht muzieklessen gegeven. We hebben 

geleerd wat een beat, een refrein en een couplet 

is. Tijdens de laatste les hebben we geleerd om in 

een bepaald ritme op de verschillende muziek 

instrumenten te spelen.  

Er zijn twee nieuwe jongens gestart bij de Sterren; 

Niek en Joël. En wat worden zij goed opgevangen 

door de rest van de groep. Er wordt hulp 

aangeboden, samen gespeeld, samen gelachen 

en beide zijn ze door een andere leerlingen 

rondgeleid door de school. We hebben ook een 

stagiaire bij ons in de groep; juf Chantal, zij is 3e 

jaars Pabo studente en zij is er iedere maandag 

en dinsdag. 

Carnaval was ook een gezellige dag met de 

Sterren, We hebben toen onder andere 

gezelschapsspelletjes gespeeld met elkaar; pim 

pam pet, ezelen, kwartet en domino. De Sterren 

kunnen dat goed; samen een spel spelen! 

We zijn begonnen met het geven van 

verkeerlessen. We leren nu over de volgende 

begrippen: links, rechts, voetpad, vluchtheuvel, 

verkeerlicht, rotonde, kruispunten, enz. We weten 

inmiddels dat er verschillende verkeersborden 

bestaan, zoals: Een je mag/moet hier- bord, een 

pas op- bord, een kijk hier is-bord en een ik mag 

hier niet-bord. Juf Karin heeft de eerste les 

gegeven over het Thema: kriebels in je buik. Deze 

lessen gaan over de ontwikkeling van je lichaam, 

gevoelens en emoties. Deze keer hebben we het 

gehad over: Wat is vriendschap? En wat vind je fijn 

of minder fijn binnen een vriendschap. We vinden 

het belangrijk om hier met elkaar over te praten 

en het is ook mooi om te zien dat de Sterren hier 

open en eerlijk over kunnen en willen vertellen. 

Ook veilig internet gebruik hebben we met elkaar 

besproken, wat doe je wel/ niet op internet, wat 

doe je als iemand iets onaardigs zegt via what’s 

app?  

Afgelopen vrijdag hebben we een uitje naar 

Landgoed Schothorst gehad. We hebben geleerd 

dat er zonne-eters (paardenbloem), planten-eters 

(konijn) en vlees-eters (vos) zijn. We hebben 

ontdekt dat alle planten en dieren elkaar nodig 

hebben om te kunnen overleven. We kregen 

inzicht in wat voedselketens zijn en dat als er een 

schakel wegvalt, dieren geen voeding meer 

hebben. We hadden er heerlijk weer bij! 
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De afgelopen weken hebben de Sterren vier judo- 

lessen gehad van judo meester Theo. Wat hebben 

de Sterren daarvan genoten én veel geleerd! Het 

was mooi om te zien, dat de Sterren goed samen 

kunnen werken en daarbij plezier maken.  

Groetjes van de Sterren juf Karin en juf Lisette 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gefeliciteerd! 
 

De komende weken hebben we een 

aantal jarigen:  
 

Vr 25 maart Ethan (7 jaar) – groep Bikkels 

Wo 30 maart Bram (11 jaar) - groep Keien 

 Jailey (11 jaar) - groep Sterren 

Vr 1 april Omar (11 jaar) - groep Doorzetters 

Ma 4 april Keano (12 jaar) - groep Uitsmijters 

  

  

 

Belangrijke data  
 
28 maart  Studiedag     leerlingen vrij 
05 april   Schoolfotograaf 
15 april   Goede vrijdag vrij 
18 april   Pasen  vrij 
22 april   Koningsspelen  
25 april t/m 06 mei  Meivakantie 
 
 


