
 
 

 

Beste Ouders/Verzorgers  
en leerlingen, 
 
Hierbij de nieuwsbrief van SBO 
Michaëlschool.  
In deze nieuwsbrief vertellen de 
Doorzetters en Spoorzoekers over de 
afgelopen periode.  
 
We wensen u veel leesplezier.  
 
Het team van SBO Michaëlschool  
 
Nieuws van de Doorzetters. 
Het afgelopen half jaar is snel voorbij gegaan, 
maar wat hebben we toch veel gedaan.  
 
Moederdag cadeau maken 

Speciaal voor 
Moederdag hebben 
de Doorzetters een 
tasje voor hun 
moeder versierd. Dit 
hebben ze gedaan 
met textielstiften. Ze 
mochten zelf een 
ontwerp kleuren op 
het tasje. Daarna 
mochten ze er een 
knoop opzetten met 
naald en draad. Wat 
ziet het er toch mooi 

uit! Hopelijk hebben de moeders er nog heel 
lang plezier van. 
 
Judo 
Op 21 april 
hebben de 
Doorzetters hun 
deelname 
diploma van judo 
gekregen. 
Hiervoor hebben 

ze zes weken lang, elke week een judo les 
gekregen van een echte judoka. Ze hebben 
kennis kunnen maken met judo en 
tegelijkertijd meegekregen dat het in deze 
sport gaat om wederzijds respect. Dit 
mochten ze allemaal in een echt judo pak 
ervaren. 
 

Koningsspelen 
Cobyboys Amersfoort. 
Meerdere spellen. 
Koningstikkertje, 
voetbal estafette en  
Vrijdag 22 april 
hadden wij 
Koningsspelen bij de 
Coby Boys. Gelukkig was het droog weer. Het 
was ook superfijn dat er moeders waren die 
hebben gereden. We begonnen met een 

warming-up om daarna 
verschillende spelletjes 
te spelen. Zoals 
Koningstikkertje en 
voetbalestafette. In de 
kantine van de Coby 
Boys kregen wij een 
lunch om daarna weer 

opgehaald te worden. Op school aangekomen 
was iedereen moe en hebben we samen nog 
even een film gekeken over de fotograaf van 
het Koninklijk Huis. 
Daarna konden ze 
lekker twee weken 
lang uitrusten met de 
meivakantie.  
 
Inmiddels zitten we 
alweer in de maand 
mei en zijn we druk bezig met de cito toetsen 
van begrijpend lezen, rekenen, PI dictees. 
Ook wordt er de komende weken door iedere 
leerling een spreekbeurt gehouden over een 
interessant onderwerp. Het is daarom 
belangrijk dat de kinderen op tijd naar bed 
gaan. De laatste loodjes wegen tenslotte het 
zwaarst.  
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Spoorzoekers presteren en leren 
overal van 
 
De Spoorzoekers hebben de afgelopen 
periode op allerlei manieren dingen geleerd. 
Leren zit ‘m niet alleen in sommen en lezen. 
Leren doe je ook door te ontdekken. Je 
ontdekt wat je met je lijf kan doen. Je ontdekt 
door goed te kijken in een museum. Je 
ontdekt wat je kan bij gym. Je ontdekt dat je 
samen kunt dansen. Je leert dat je een 
werkstuk kan maken om daar later weer een 
spreekbeurt over te houden. 
Op woensdag 30 maart gingen we met de bus 
naar Amsterdam om het Rijksmuseum te 
bezoeken. Daar kregen we een rondleiding en 
ontdekten dat kunst van vroeger erg mooi kan 
zijn als je weet hoe die kunst in ontstaan. 
Samen voor de Nachtwacht van Rembrandt 
was natuurlijk wel een hoogtepunt. 
 

 
 
In april hebben we ook samen beleefd dat 
judo ook leuk kan zijn. Het leren van techniek 
en allerlei grepen hoorde hier ook bij. Wel tof 
zo allemaal in judopak! En natuurlijk een judo 
diploma gehaald. Allemaal geslaagd. 
 

 
 
 
In deze periode hebben we ook ontdekt hoe 
het is als je op school, maar ook thuis moet 
leren voor repetities. Ja dan moet je plannen 
en oefenen. Gelukkig mag je het altijd nog 
een 2e keer doen. 
Op 6 april hadden we de dag dat we gingen 
optreden bij Holland Opera. In het grote 
geheel van de voorstelling hadden de 
Spoorzoekers een dans ingestudeerd. De 
ouders en andere kinderen keken hun ogen 
uit. Het was grappig en mooi gedaan. 
 

 
 
Soms is er zo’n topprestatie die niet 
onvermeld mag blijven. Matteo sprong via de 
trampoline maar liefst 1,80 meter hoog over 
het koord. Dat is meer dan hij zelf lang is. Een 
geweldige topprestatie. 
 



 

 

3 

 
 
Op 22 April waren de Koningsspelen. Samen 
met de andere groepen sportief maar ook 
gezellig aan de slag bij voetbalvereniging 
Cobu Boys. Na een dag sporten gezellig met 
elkaar op de foto. 
 

 
 
Bij de Spoorzoekers hebben we dit jaar 
geleerd hoe je iets moet presenteren. Eerst 
de boekenbeurt. Toen kwam het werkstuk en 
van het werkstuk maakte iedereen een 
spreekbeurt. Best ingewikkeld nog als je dat 
allemaal digitaal moet maken in Word en 
Power Point. Toch zien we de mooiste dingen 
ontstaan. Goed gedaan Spoorzoekers! 
 

 

Gefeliciteerd! 
 
De komende weken hebben we een 
aantal jarigen:  
 

Datum Naam Jaar Groep 
30 mei Jurre 9 jaar Bikkels 

6 juni Matts 13 jaar Uitsmijters 
 Ruben 11 jaar Kanjers 

7 juni  Juf Naomi 39 jaar  
8 juni  Lysanne  12 jaar Uitsmijters 
9 juni  Roos 10 jaar Kanjers 

 Juf Monique 51 jaar  
 
 

 
 
Belangrijke data  
Woensdag 15 juni – Studiedag  
Donderdag 30 juni – Oudergesprekken 
(uitnodigingen volgen via social schools) 
Woensdag 6 juli – Wenmiddag in nieuwe 
groep  
Donderdag 7 juli – Laatste schooldag  
Vrijdag 8 juli t/m 
Vrijdag 21 augustus – Zomervakantie  
 
In de volgende nieuwsbrief zullen wij de 
vakanties en studiedagen van volgend 
schooljaar met u delen!  
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