
 
 

 

Beste Ouders/Verzorgers  
en leerlingen, 
 
Hierbij de nieuwsbrief van SBO 
Michaëlschool. We gaan alweer het laatste 
gedeelte van dit schooljaar in. De 
komende tijd brengen we daarom ook in 
beeld waar uw kind staat in zijn/haar 
ontwikkeling. Dit betekent dat er vanaf 
maandag 23 mei getoetst gaat worden. 
Het is prettig als uw kind uitgerust aan 
deze periode kan beginnen. De resultaten 
van deze toetsperiode vindt u terug op het 
rapport van uw kind en zal in juni met u 
worden besproken tijdens de 
oudergesprekken.  
 
In deze nieuwsbrief vertellen de 
Uitsmijters en Toppers over de afgelopen 
periode op school. We wensen u veel 
leesplezier!  
 
Het team van SBO Michaëlschool  
 
 
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 
 
 
Nieuws van de Uitsmijters 
 
Koningsspelen 
We gingen met de fiets naar de Cobu Boys voor 
de Koningsspelen. We hebben allerlei spellen 
gedaan zoals: 4 op een rij, voetbal, goaltje 
schieten en nog veel meer. We hebben daar ook 
lekker geluncht met zijn allen. Het was leuk! 
Dano, Matts & Louis 

 
Knutselen 
We zijn allemaal leuke dingen aan het knutselen. 
Nu zijn we bezig met figuurzagen. 
We kregen eerst uitleg en juf Jacqueline legde ons 
uit hoe dat figuurzaagje in de zaag gaat. Nu 
kunnen we dat zelf. En daarna mochten we 
figuurtjes kiezen of je kon er een tekenen op je 
hout plankje. Als je een figuurtje had gekozen 
moest je hem eerst uitknippen en toen moest je 
het uitgeknipt figuurtje overtekenen op je houten 
plankje. En als je dat had gedaan dan kon je 
figuurzagen, 
En als die kapot ging moest je er een nieuw zaagje 
in doen en we gaan hem ook nog eens schilderen. 
Davey en Vianne 
 
 
Centrale Eindtoets 
We hebben de Cito Eindtoets gemaakt in april. De 
eindtoets duurde van 9 tot 1 en we werkten er 2 
dagen lang aan. 
En toen we klaar waren gingen de Uitsmijters met 
de Toppers naar een speeltuin. Iedereen vond het 
spannend. 
En we moesten het in boekjes maken. 
We wachten nog op de uitslag  . 
En we hadden verschillende vakken (bijvoorbeeld: 
rekenen en taal). Het was wel moeilijk maar ook 
leuk.  
Joey, Jairaldo & Lysanne 
 
Rijksmuseum 
We gingen met een speciale bus naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Met de Toppers en 
Spoorzoekers en de begeleiders. We werden in 
groepjes rondgeleid door een gids. We bekeken 
allemaal beelden en schilderijen. Het ging over de 
geschiedenis. Aan het einde kregen we een 
kaneelsnoepje. We pakten we onze jassen en 
tassen en gingen we weer naar de bus en 
mochten we in de bus lunchen. 
Kiki, Rayan & Zoraya 
 
Holland Opera 
We deden Holland Opera met bijna de hele 
school. We gingen eerst een paar keer oefenen in 
de klas en daarna gingen we de maskers maken 
met de knutseljuf! Dat duurde 2 dagen, toen 
gingen we met de auto’s naar het Holland Opera 
theater en gingen we het dansje en het liedje voor 
de zekerheid nog oefenen. Toen begon de pauze 
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en toen gingen we even naar de Verkeerstuin! 
Toen gingen we terug naar het theater en ging 
iedereen het stukje doen, de meeste waren 
nerveus. Want de ouders waren er ook om te 
kijken. Toen we allemaal klaar waren hadden we 
2e pauze daarna gingen we naar de personen 
kijken die het hebben bedacht, het was best leuk!!! 
Daarna gingen we met busjes naar het Eemplein 
en gingen we lopen naar school en mochten gelijk 
naar huis toe!  
Keano, Benjamin & Sharona 
 

Nieuws van de Toppers 

Holland Opera 
We gingen eerst natuurlijk oefenen en wij waren 
de vossen. We hadden een dansbattle tegen de 
kraaien en iedereen was zenuwachtig voor de 
voorstelling en ja mijn ouders kwamen ook. Ik 
vond het echt spannend maar het is ons gelukt. 
We moesten dansen als vossen en we moesten 
oranje kleding aan of bruin of zwart. Iedereen vond 
het leuk maar we moesten ook natuurlijk lachen 
maar dat gebeurde gelukkig niet tijdens de 
voorstelling. Maar wij als klas vonden het leuk en 
iedereen had zin in de voorstelling en de dans was 
echt leuk! We kregen ook veel dans toen voor de 
voorstelling. En nu heeft iedereen zin in het kamp 
dat er aan komt. 
Kyona 
 
Spreekbeurten 
Ik ga een beetje vertellen over de spreekbeurten, 
en hoe dat ging. Mijn spreekbeurt was als eerst. 
Na mij kwamen Arda, Mitchel en Joerie. Ik heb 
mijn spreekbeurt gedaan. Arda ook maar Mitchel 
was te laat dus die gaat het nog doen en Joerie 
had een moeilijk onderwerp dus hij mocht wat later 
zijn spreekbeurt doen. Morgen is Eveliene aan de 
beurt. Ze is een beetje bang, want het is best 
spannend. Er zijn heel veel kinderen nog aan de 
beurt 
Maria 
 
 
De koningspelen 
We waren bij de Cobuboys. We deden daar leuke 
spelletjes zo als voetballen, kingen en trainen en 
dat vond ik leuk. We lunchten daar en dat was 
lekker. We hadden broodjes met pindakaas en 
stroop en jam. En toen gingen wij weer naar 
school. 
Joerie 
 
 
 
 
 

Lego 
Je moest programmeren met lego en een satelliet 
maken en een windmolen en een discoslak en een 
robot en nog meer. 
Leroy 

 
 

 
 
Pasen vieren met de Toppers 
We gingen met de klas Pasen vieren. We gingen 
een speurtocht doen en we moesten puzzels 
maken. 
Toen we moesten paaseieren 
zoeken en kuikens zoeken in het fietsenhok en 
aan het einde kregen we paaseieren, nadat we de 
puzzels hadden opgelost. 
Nicky 
 

 
 
 
Het rijksmuseum 
Het was leuk in het rijksmuseum. We zagen de 
nachtwacht. We zagen hoe het er vroeger er uit 
zag. We zagen ook kanonnen, bedden en nog veel 
meer. We zagen mensen van vroeger en ook 
speelgoed van vroeger. Bij sommige schilderijen 
leken het wel of alles in 3D was. De bustocht was 
wel leuk, maar het duurde wel lang voor dat we er 
waren. We zagen ook nog een schip. In het begin 
moesten we raden wat iets was van vroeger. We 
zagen ook wapens en schatkisten.   
Mitchel 
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Gefeliciteerd! 
De komende weken hebben we een 
aantal jarigen:  

Ma 16 mei Estrella (11 jaar) - groep Spoorzoekers 

 Milan (10 jaar) – groep Kanjers 

Di 17 mei Jillert (7 jaar) - groep Spetters 

Wo 18 mei Hassan (6 jaar) – groep Spetters 

Ma 23 mei Jana (11 jaar) - groep Keien 

Wo 25 mei Sevde (11 jaar) - groep Sterren 

Do 26 mei Jouri (12 jaar) - groep Doorzetters 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data  
Maandag 16 mei 
t/m donderdag 19 mei  Avondvierdaagse 
 
Maandag 23 mei 
t/m woensdag 25 mei Kamp  

schoolverlaters  
 
Donderdag 26 mei en  
Vrijdag 27 mei Alle kinderen vrij 

(Hemelvaart) 
 
Maandag 6 juni Alle kinderen vrij 

(Pinksteren)  
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