
 
 

 

Beste 
Ouders/Verzorgers  
en leerlingen, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u nieuws 
van de Keien en de Sterren. 
Daarnaast alvast een overzicht van 
de vakanties en studiedagen van 
komend schooljaar. We wensen u weer 
veel leesplezier toe!  
 
Het team van SBO Michaëlschool  
 
 
 

Nieuws van de Keien 
 
De afgelopen weken zijn we bij de Keien druk 
geweest met meerdere toetsen. Wat is er hard 
gewerkt door de kinderen! We hebben de reken 
CITO toetsen gemaakt en hebben goed ons best 
gedaan bij de CITO begrijpend lezen. Ook zijn 
alle kinderen individueel getoetst voor lezen. 
Hierbij lezen alle kinderen een lees- tekst op het 
niveau waar ze de afgelopen periode voor hebben 
geoefend. Soms mogen kinderen zelfs meerdere 
teksten lezen als het leesniveau vooruit is gegaan. 
Daarnaast lezen kinderen ook losse woorden, 
waarbij we ook kijken naar het leestempo en de 
woorden die nog moeilijk zijn.  
 
We willen alvast vertellen hoe belangrijk het is om 
ook in de vakantie straks te blijven lezen. Dit kan 
op heel veel leuke en verschillende manieren. Bij 
de bibliotheek zijn bijvoorbeeld leuke samenlees-
boeken te leen. De kinderen van de Keien zijn hier 
dol op en vinden het super leuk om samen een 
verhaal te lezen. Ook zijn er in de buurt misschien 

wel leuke mini- biebjes, waar je zo maar een boek 
mee mag nemen! Door te zorgen voor leuke 
boeken, blijft lezen leuk!  
 

 
Daarnaast hebben we 
gewerkt over rupsen en 
vlinders. We hebben sinds 
een aantal weken een 
vlinderkast in de klas. We 
kregen eitjes, rupsen en 
poppen. We hebben 
nieuwe woorden geleerd 
die bij dit thema horen: 
bijvoorbeeld waardplant, 

roltong, 
nectarplanten en 
cyclus. Daarnaast 
hebben we extra 
geoefend met 
teksten over 
vlinders bij 
begrijpend lezen, 
geknutseld en nog 
heel veel meer. De 
rupsen willen 
namelijk iedere 
dag verse witte 
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kool. En moeten 
dus iedere dag 
verschoond 
worden. Dit is 
zeker als de 
rupsen klein zijn 
een nauwkeurig 
karwijtje waar 
iedere dag wel 2 
(of meer) kinderen 
bij wilden helpen. 
Iedere rups halen 
we heel 
voorzichtig met 
een kwastje van de 
oude kool en brengen we naar de verse kool. 
Inmiddels zijn er uit de eitjes mini rupsen 
gekropen, zijn rupsen poppen geworden en de 
poppen vlinders. Daarna werden de kleine 
rupsen, grote rupsen en poppen en jullie raden 
het al hadden we weer 8 vlinders. Deze brengen 
we met veel plezier en zorg met de klas naar 

buiten. 
Inmiddels 
hebben we 
weer hele 
grote rupsen 
en 
verwachten 
we 
binnenkort 
weer poppen 
en daarna 
natuurlijk 
vlinders!  
Regelmatig 

moesten we 
even stoppen met de les omdat er een vlinder uit 
zijn cocon kwam. Dat willen we natuurlijk niet 
missen en de spellingles kan soms best even 
wachten.  
Het is echt een geweldig mooi thema waar we veel 
van hebben geleerd. 

 
 

 
 
We kijken enorm uit naar het schoolreisje en gaan 
er hele fijne en leerzame laatste weken van 
maken! 
 
Met vriendelijke groet van Julianne en Marieke 
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Nieuws van de Sterren 
 
Bij de Sterren zijn we de afgelopen weken 
natuurlijk ook bezig geweest met toetsen. De 
leerlingen hebben laten zien wat ze allemaal al 
weten en kunnen! 
 
Naast het toetsen 
hebben we nog veel 
meer beleefd de 
afgelopen weken. Wat? 
Dat leest u hieronder. 
 
Middeleeuwse boerderij: 
Tijdens een bezoek aan 
de Middeleeuwse 
boerderij op Landgoed 
Schothorst mochten we 
een dag terug in de tijd. 
We hebben geleerd hoe 
de mensen in de 
Middeleeuwen leefden. 
Hoe zij eten en kleding 
maakten. We mochten 

wol spinnen / vilten, 
graan malen, soep 
maken, kijken op de 
akkers / in de 
groentetuin en 

broodjes bakken boven 
het vuur. Ook hebben 
we kleding gepast die 
de mensen in die tijd 
droegen. Wat was dit 
een belevenis!  
 
     
 
 
      
 
 

 
 
 
Kamp Schoolverlaters:  
Vier leerlingen uit onze klas zijn mee geweest op 
kamp. Zij hebben ondanks de regen genoten van 
het kamp. Wat hebben ze gelachen in de 
speeltuin. En ze hebben hun grenzen verlegd  
tijdens de verschillende bosspelen en het laser 
gamen.  
 

 
Verkeerslessen: 
Tijdens de verkeerslessen hebben we geleerd 
over voorrang geven & krijgen, voorrangssignalen, 
voorrangsborden, voorrangsvoertuigen, de regels 
die gelden bij het naderen van een militaire 
colonne en een uitvaarsstoet. We zijn naar buiten 
geweest en hebben samen 
de veiligheid van een 
kruispunt in de buurt van 
school bekeken. We 
hebben goed gekeken of 
alle verkeersdeelnemers 
zich wel goed aan de 
regels hielden op dit 
kruispunt. We hebben 
bekeken welke voorrangsborden er op dit 
kruispunt waren en daarna hebben we zelf 
geoefend met veilig en op de juiste manier 
oversteken als voetganger. Daarnaast hebben we 
les gehad over veilig fietsen en wat er allemaal 
goed moet werken aan en op je fiets, wil je veilig 
aan het verkeer kunnen deelnemen.  
 
Bewegend leren: 
Sinds de meivakantie doen we tijdens 
verschillende vakken opdrachten waarbij we met 
behulp van bewegen en opdracht moeten 
oplossen. Het doel hierbij is het vergroten van de 
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betrokkenheid. Dit kan tijdens een spelling, reken- 
of bijv. een begrijpend lezen les zijn.  
 
We doen dan bijv. een estafette. We moeten dan 

een kaartje met een 
spellingwoord naar een eind 
brengen, waar je het woord 
bij de juiste spellingcategorie 
moet neer leggen. Of je moet 
kaartjes zoeken met 
woorden die eindigen op een 
d/t. Als je het woord 
opgeschreven hebt, ren je 

daarna naar de juf om het te laten controleren.  
We hebben nog veel meer bewegend leren 
oefeningen gedaan, vraag dit maar eens aan uw 
zoon/dochter.  
 
Afscheid juf Chantal:  
Onze 3e jaars pabostudent juf Chantal is deze 
week alweer voor het laatst. Wat hebben we 
genoten van haar lessen, we wensen haar veel 
succes met de rest van haar opleiding.   
 
De komende weken gaan we alweer aftellen 
richting de zomervakantie, maar ook nu staan er 
nog allerlei leerzame en gezellige activiteiten op 
het programma waar we met elkaar van gaan 
genieten!  
 
Vriendelijke groeten, juf Lisette & juf Karin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gefeliciteerd! 
 
De komende weken hebben we een 
aantal jarigen:  
 

Ma 13 juni Noortje (9 jaar) – Springkikkers 

Wo 22 juni Juf Monique Peters (51 jaar) 

Vr 24 juni Rosemarijn (11 jaar) -Spoorzoekers 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data dit schooljaar  
 
Donderdag 30 juni – oudergesprekken 
(uitnodiging volgt via social schools)  
Woensdag 6 juli – wenmiddag 
Donderdag 7 juli – Laatste schooldag 
Vrijdag 8 juli t/m  
Vrijdag 19 augustus – Zomervakantie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

Vakanties en studiedagen 2022 -2023 
 

Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 

oktober 2022  
Kerstvakantie Vrijdag 23 december 2022 t/m 

vrijdag 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 

maart 2023 
Goede vrijdag  Vrijdag 7 april 2023 
2e Paasdag  Maandag 10 april  
Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 

2023 
Hemelvaart Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 

mei 2023 
Pinksteren Maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie  Vrijdag 7 juli t/m vrijdag 18 augustus 

2023 
 
Studiedagen   
Woensdag 7 september 2022 
Dinsdag 27 september 2022 
Maandag 31 oktober 2022  
Woensdag 23 november 2022 
Donderdag 9 februari 2023 
Vrijdag 10 februari 2023  
Dinsdag 11 april 2023  
Woensdag 14 juni 2023  
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