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Beste Ouders/Verzorgers en leerlingen,
Hierbij de tiende nieuwsbrief van dit schooljaar.
In deze nieuwsbrief vertrellen leerkrachten hoe zij
onderzoek doen met behulp van de onderzoekscyclus
binnen Lesson Study. Er wordt een oproep gedaan voor
nieuwe leden in onze ouderraad. Ook vertellen de
Spetters en Bikkels over hun groepen. Wij wensen u
weer veel leesplezier toe. Het team van SBO
Michaëlschool.

Lesson Study
Meester Marnix, juf Veronica en juf Diane vormen
samen een leerteam dat middels Lesson Study wil
blijven leren. We houden ons bezig met een goede
rekenstart. Door middel van een gestructureerde
onderzoekscyclus en gezamenlijk voorbereide
onderzoekslessen, observeren wij bij elkaar en
bespreken de les na. Op die manier willen wij ons
blijven ontwikkelen. Zo ziet u maar, op de
Michaelschool blijft leren leuk. Voor leerlingen en
leerkrachten.

Oproep: nieuwe leden voor de ouderraad
We zijn op zoek naar ouders die volgend schooljaar de
ouderraad wil komen versterken! We komen zo’n 4-5
keer per jaar bij elkaar. Wilt u mee denken en/of heeft
u nieuwe ideeën? Stuur dan een mail naar Natasha
Davies: n.davies@kpoa.nl

Lente bij de Spetters
De Spetters hebben afgelopen periode gewerkt over de
lente. De lente is de periode waarin veel dieren jongen
krijgen.
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Zo krijgt de koe een kalfje. Doordat de koe moeder
wordt, kan de boer de koe melken. Hierdoor kunnen
wij melk drinken, kaas maken en boter op ons brood
smeren.

aan Boerin Chantal.

De Spetters hebben een koe leren melken, kunnen de
koeien voeren en hebben gezien hoe de melkrobot de
koeien melkt, wanneer de koeien dat maar willen.

In onze zuivelwinkel verkopen de Spetters
zuivelproducten. Je mag telkens twee producten
tegelijk kopen.

Daarnaast was er een groot springkussen en leerden
we dat de jonge Puck (een hond), graag met ons wilde
spelen.
Hierdoor kunnen de leerlingen getallen flitsen met hun
vingers en weet de verkoper goed wat er betaald moet
worden.

We hebben, dankzij de hulp van de moeders van Evi en
Bobbie en meester Anne, een bezoek kunnen brengen

De Spetters zijn de lente dan ook goed begonnen.
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Deelname onderzoek Vrije Universiteit
Nog enkele weken doe ik mee aan een onderzoek van
de Vrije Universiteit naar de bijdrage van spel van
jonge kinderen aan sociale competenties. Ik ben heel
blij dat ouders van de Spetters toestemming hebben
gegeven om samen met de leerlingen mee te kunnen
doen. Afgelopen periode heb ik veel geleerd over het
spel van jonge leerlingen. Met behulp van verhalen uit
prentenboeken hebben we spelsuggesties gedaan. Zo
gebruiken de Spetters het boek “Het dierenorkest
speelt Mozart” om hun baby’s rustig te laten worden.
Ook bespreken ze welke instrumenten ze zelf willen
leren bespelen. In dit onderzoek heb ik als leerkracht
spelscriptkaartjes ontwikkeld, waarmee leerlingen de
spelinstructie als geheugensteuntje zichtbaar
ophangen. Zo is er een kaart waarop staat dat je eerst
gaat overleggen wat de bewoners van de huishoek
willen eten, daarna pak je de spullen, ga je koken, dek
je de tafel en tot slot eet je samen. Dankzij onze
deelname zal er in het vervolgonderzoek ook aandacht
zijn voor onderzoek naar passende interventies bij
jonge risico leerlingen. Uiteindelijk zullen hierdoor
kinderen in Nederland meer kans krijgen om zich door
middel van rollenspel te ontwikkelen. Ik ben er trots op
dat de Spetters hieraan een steentje hebben kunnen
bijdragen.

Nieuws van de Bikkels
In de groep hebben wij in maart drie nieuwe leerlingen
verwelkomd: Milan, Jayson en Naomi. De Bikkels
hebben hen positief ontvangen en geholpen waar dat
kon. Dit is één van de motto’s in onze groep: We
helpen elkaar!
Naast het kennismaken met de nieuwe Bikkels, is de
groep ook ‘ondergedompeld’ in het thema ‘ruimte’.
Hier leest u zo meer over. Ook krijgt u te lezen hoe wij
tijd maken voor ontspanning en hoe wij de Paasviering
hebben gevierd!

Thematisch werken – ruimtevaart
Februari stond in het teken van de ruimtevaart! In de
klas werd een themahoek ‘het ruimtecentrum’
ingericht waarbij kinderen verschillende
sterrenbeelden hebben bestudeerd en nagetekend.
Ook kon je vanuit het ruimtecentrum alle planeten van
ons zonnestelsel bekijken door de telescoop. Ze hingen
aan het plafond! Ideaal om de volgorde van de
verschillende planeten te leren.
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Muziek
In deze periode is muziekdocente Caroline Tuijtel zeven
keer in de groep geweest. Met haar hebben we aan
verschillende muziekdoelen gewerkt. Een onderdeel
daarvan was het bewegen op verschillende ritmes
binnen een muziekstuk. Hierbij gebruikten wij de
zevendelige orkestsuite ‘The Planets’ van Gustav Holst,
gekoppeld aan ons thema!

Technisch lezen
Binnen het leesonderwijs werken wij vanuit de
leesmethode, maar vullen we dit gericht aan met
teksten uit verschillende soorten leesboeken om een
gevarieerd aanbod te bieden. Deze periode hebben wij
met de Bikkels bijvoorbeeld gelezen uit het boek ‘Man
op de maan’ van Arend van Dam. Een waargebeurd
verhaal over de eerste maanlanding op AVI-E3 niveau.
De komende periode gaan wij ons richten op steeds
meer niet-klankzuivere leesafspraken.

Schrijven
Tijdens de schrijflessen werken wij normaal gesproken
in het schrijfschrift en staat er één letter centraal. Bij
dit thema hebben we ook tijd ingepland om stukjes te
schrijven over de planeten in ons zonnestelsel. Hierbij
ging het om de fijne motoriek en hoefden de Bikkels de
woorden en zinnen niet zelf te bedenken. Wel moest
de informatieve tekst gelezen worden alvorens we het
konden opschrijven. Twee vliegen in één klap: kennis
en fijne motoriek!
De informatieve schrijfteksten zijn op het themabord
gehangen. De Toppers zijn langs geweest om deze te
komen bewonderen! Zij hebben ook over dit
onderwerp gewerkt in de klas. Een aantal Bikkels
mochten hun stukje voorlezen.
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Close Reading
Door de hele school werken wij momenteel aan de
aanpak Close Reading waarbij je een moeilijke tekst
meerdere malen leest. Steeds krijgt het een andere
opdracht mee, waardoor je kinderen uitdaagt op
verschillende manieren naar de tekst te kijken. Bij de
Bikkels hebben we dit gedaan met passages uit het
boek ‘De astronaut’ van Liesbet Slegers. Een aantal
tekstgerichte vragen die gesteld zijn tijdens deze les:
➢ Waarom noemt de schrijver het een ‘speciaal
astronautenpak?’
➢ Waarom moeten de schoenen en de
handschoenen aan het pak vastzitten?
➢ Waarom heeft het pak een computertje nodig?
➢ Waarom kun je beter eerst naar het toilet gaan
voordat je het pak aantrekt?
➢ Wat doen de laagjes van het astronautenpak?
Deze aanpak vullen we bij de Bikkels vooral in door
begrijpend te luisteren. Ook was er een verwerking bij
deze les. De leerlingen hebben hun eigen
astronautenpak ontworpen. Op de achterkant van dit
blad stond een tekst met verschillende foto’s
ruimtepakken uit de geschiedenis.

Veel Bikkels hebben zich laten
inspireren door het oranje ‘Pumpkin
Suit’ wat in 1994 door astronauten
werd gebruikt!
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Handvaardigheid
Ook is juf Jacqueline langs geweest tijdens het thema
‘ruimte’. Bij haar hebben de Bikkels de
handvaardigheid ‘spatten’ met een tandenborstel
geoefend en ‘stempelen’ met doppen en
bubbeltjesplastic. Het spatwerk werden de sterren uit

Om het thema ‘ruimte’ af te sluiten hebben de Bikkels
een eigen planeet ontworpen. Zij hebben eerst
nagedacht over de kenmerken van hun eigen planeet.
De kenmerken opgeschreven en daarna de planeet
geknutseld waarbij is geverfd en geplakt met een
lijmpistool!

de melkweg op een zwarte achtergrond. Op de maan
werd gestempeld om zo de textuur van kraters op te
krijgen. Zie hieronder het resultaat!
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Ontspanning

Twee educatieve natuurbezoeken

Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen
hard werken en ontspanning. Nu het steeds beter weer
wordt, zijn de Bikkels een keer naar de grote speeltuin
van Kruiskamp geweest in plaats van het begeleid
spelen in de klas.

Twee educatieve natuurbezoeken
In februari en april zijn de Bikkels de natuur
ingetrokken! Vanuit het Centrum voor Natuur- en
Milieu Educatie zijn wij in
februari naar Landgoed
Schothorst gegaan. Hierbij
hebben de kinderen
verschillende activiteiten
gedaan rondom de
winterslaap van dieren.
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Ook zijn wij in april op
bezoek geweest bij de
Natuurboerderij ‘de
Brinkhorst’. De kinderen
leerden door verschillende
opdrachten meer over het
leven en verzorgen van de boerderijdieren. Aan alle
ouders die hebben meegeholpen met het vervoer en
de begeleiding: hartelijk dank!

Paasviering
Vorige week hebben wij de week gezellig afgesloten
met verschillende Paasactiviteiten. In de ochtend
maakten wij bladerdeeghazen met kaas en olijf. We
zochten eieren samen met de Spetters en hebben ook
echte eieren geverfd. In de middag hebben wij genoten
van een Paaslunch waarbij iedereen een gerecht mee
heeft genomen.
Ook werd het digitaal prentenboek
onthuld! Dit gaat over het
Paasverhaal. De Bikkels hebben de
afgelopen tijd onder begeleiding een
tekening gemaakt, een stukje tekst
geschreven en voorgelezen. Dit alles is
gebundeld. We vinden het als
Katholieke school belangrijk dat onze
leerlingen weten hoe Pasen is
ontstaan.
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Di 19 april

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

Za 23 april

Fay (11 jaar) - groep Spoorzoekers

Vr 29 april

Dzenan (12 jaar) - groep Spoorzoekers
Zoraya (12 jaar) - groep Uitsmijters

Za 30 april

Desley (10 jaar) - groep Kanjers

Wo 4 mei

Cheymae (11 jaar) – groep Spoorzoekers

Do 5 mei

Havva Ozyurek (10 jaar) - groep Kanjers
Jelle Vlot (12 jaar) - groep Sterren

Vr 6 mei

Salih Sabanci (12 jaar) – groep Doorzetters

Za 7 mei

Juf Marlies (33 jaar)

Zo 8 mei

Rouz (12 jaar) - groep Toppers

Ma 9 mei

Jayley (8 jaar) – groep Bikkels

Di 10 mei

Brian (11 jaar) - groep Keien

Za 14 mei

Johan(8 jaar) - groep Bikkels
Ellemae (8 jaar) – groep Bikkels
Juf Rianne (46 jaar)
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Belangrijke data
Vrijdag 22-04
Maandag 25-04
t/m vrijdag 6 mei

Koningsspelen
Meivakantie

