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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Na een half jaar met verlof te zijn geweest ben ik
vandaag weer gestart met werken op de
Michaelschool. In oktober hebben wij een zoontje,
Julian gekregen. Het was heel fijn om de
afgelopen tijd van hem en van mijn andere zoon te
mogen genieten. Toch voelde het vandaag ook
weer erg goed om op school te zijn. Ik hoop u de
komende tijd weer allemaal in en rond de school te
zien!
Naomi van Bladel
Schoolleider SBO Michaelschool

Nieuws van de Kanjers
Hallo allemaal!
Hoe wij eerst heerlijk aan het werk waren met de
winter, is nu toch echt de lente verschenen. Wij
vertellen jullie graag over de afgelopen weken bij
de Springkikkers.
Winter
In de klas kwam het thema winter duidelijk naar
voren. Geknutselde sneeuwpoppen, geknutselde
huizen met sneeuw, een prachtige pinguïn
gemaakt van meerdere technieken (waterverf,
scheuren van papier en eigen interpretatie). Ons
winterlied: “Het is winter, bibber, bibber” en onze
eigen gemaakte muziekinstrumenten. Overal
kwam het wel voorbij!
De klas zag er heel gezellig uit, maar het zonnetje
van een paar weken geleden was ook wel erg
lekker.
Lente
Wij hebben de afgelopen weken veel gewerkt met
en over bloemen. Wij hebben goed gekeken naar
de hyacint, de narcis en de tulp. Wat is het
verschil, hoe groeien ze? Ook hebben wij gekeken
naar bloembollen; Hoe zien ze eruit? Hoe groeien
ze? Hoe noem je bepaalde stukken van de bloem?
Hier hebben wij ook een verhaal over geschreven.
Daarnaast hebben wij zelf narcissen en tulpen
geknutseld. Binnenkort gaan wij hier weer mee
verder. Daar vertellen wij de volgende keer meer
over!

Het thema van Taal Actief gaat over vakantie. Wij
hebben het nu over gebieden. Zo komt
bijvoorbeeld het gebied naar voren, maar ook de
kust, de duinen en het binnenland. Wat is dat leuk
om alvast te fantaseren over de een vakantie!
Naast het dromen over de vakantie, leren wij nu
ook werkwoorden en het bijvoeglijk naamwoord.
Alle kinderen in de klas hebben de werkwoorden
kunnen benoemen. Wat knap van ze!
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ABC-activiteit
Samen met nog een aantal scholen uit de buurt
hebben wij een gezellige Natuurdag gehad. De
Springkikkers zijn naar speeltuin Kruiskamp
gegaan en in groepjes hebben wij het gehad over
de lente/de natuur:
Hoe maken vogels nestjes? Wat zie je in de
natuur? Wat hoor je in de natuur?
Het was een hele gezellige middag, waar de
kinderen nestjes hebben gemaakt voor vogels,
parcours hebben gelopen, hun zintuigen hebben
geprikkeld én even lekker konden spelen in de
speeltuin. Wat een feest!
In de klas kijken wij regelmatig naar
beleefdelente.nl. Zo hebben wij ook veel vogels
nestjes zien bouwen, maar zien wij ook de eerste
eitjes al komen. Wat interessant, zeg!

Rekenen
Tijdens rekenen werken wij regelmatig in
circuitvorm. Wij oefenen met de verliefde harten,
erbij- en erafsommen, het rekenen met geld, maar
wij rekenen ook sommen uit op de getallenlijn.
Binnenkort gaan wij aan de slag met de digitale
klok en leren wij de halve uren.

Spelling
De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest
met de spellinglessen. Wij hebben veel geoefend
met categorie 4, 5, en 6. De –nk en –ng woorden,
maar ook –aai, -ooi,- oei woorden.
Het dictee oefenen wij op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld in ons schrift, op een wisbordje, maar
ook een keer met een propjesdictee. Zodra de tijd
inging moesten de kinderen het woord lezen,
onthouden, een propje maken van het papiertje,
op een vaste plek in de klas leggen en dan het
woord in het schrift schrijven. In een paar minuten
tijd lukte het ons om minstens 14 woorden op te
schrijven.
Knap!

Judo
Sinds afgelopen week hebben wij op donderdag
nu ook judo. Wat was de eerste keer leuk! De
meester heeft uitgelegd dat je elkaar moet kunnen
vertrouwen en elkaar dan ook op een bepaalde
manier kan begroeten bij judo. Samen lekker
bewegen en judo-oefeningen uitvoeren was echt
een succes en wij kunnen al niet wachten op de
volgende keer!
Nog veel leesplezier gewenst en tot de volgende
keer.
Groetjes van de Springkikkers
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Nieuws van de Kanjers
Hoi allemaal,
Wat leuk dat de kanjers weer een stukje voor de
nieuwsbrief mogen schrijven.
De Kanjers zijn afgelopen tijd erg druk geweest
met de spellinglessen.
We hebben geoefend met een woord verdelen in
een klankgroep en een klankteen.
De spellinglessen krijgen op verschillende
manieren aangeboden. We hebben op het
schoolplein een dictee met stoepkrijt gemaakt,
maar ook een keer op het wisbordje.
Regelmatig mogen we op de laptop Taalblobs
doen. Dan oefenen we ook met spelling, maar wel
op een speelse manier. Vooral de spelletjes
vinden we erg leuk!

Tijdens de schrijflessen hebben we nu al een paar
keer met een pen mogen schrijven. Dit was erg
leuk. We hebben geleerd hoe je de pen gebruikt.
We mogen namelijk niet tijdens het schrijven onze
dop op de achterkant van de pen doen, zo kan de
dop kapot gaan. We hebben gemerkt dat we heel
netjes met pen kunnen schrijven. Veel kinderen
vinden het schrijven met pen fijner dan met
potlood.

De week van de lentekriebels is begonnen.
Tijdens de eerste les hebben we gekeken naar
verschillen en overeenkomsten tussen elkaar.
We hebben onszelf getekend en daarbij
opgeschreven wat we mooi vinden aan onszelf en
welke positieve eigenschappen we hebben. In de
tweede les gingen we raden welke tekening van
wie was. We deden ook het spel “Wie ben ik?”
De week van de lentekriebels duurt iets langer bij
ons, want er komen nog twee lessen.

Juf Jacqueline is afgelopen tijd twee keer bij ons in
de klas geweest om met ons te knutselen.
We hebben mooie eieren van papier maché
gemaakt, waar zo meteen paaseitjes in kunnen.
We hebben eerst strookjes moeten scheuren.
Daarna moesten we op een ballon de strookjes
dakpansgewijs met lijm vastplakken. Het was voor
veel van ons wel wennen om met lijm te gaan
kliederen.
Ook hebben we mooie bloesembomen met vogels
gemaakt. Hierbij moesten we werken met
wascokrijt en ecoline. De bomen zijn erg mooi
geworden.
Groetjes van alle Kanjers!
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Do 7 april

Beau (12 jaar) - Sterren

Zo 10 april

Max (10 jaar) - Kanjers

Zo 17 april

Yara (10 jaar) - Kanjers

Di 19 april

Ashley (10 jaar) - Keien
Lucke (11 jaar) - Doorzetters

Belangrijke data
05 april
14 april
15 april
18 april
25 april-06 mei

Schoolfotograaf
Paasviering
Goede vrijdag (vrij)
Pasen (vrij)
Meivakantie (vrij)

