
 

 

 

Beste Ouders/Verzorgers  

en leerlingen, 

 
Hierbij de negende nieuwsbrief van dit 

schooljaar. 

In deze nieuwsbrief vertellen de 

Springkikkers en de Kanjers over hun groep.  

We wensen u weer veel leesplezier toe. 

 

Het team van SBO Michaëlschool. 

 

Uitslag Excellente School 
Donderdag 20 januari krijgen we de uitslag of 

we opnieuw een excellente school zijn. Een 

spannende dag dus!  

Uiteraard gaan we dit met de kinderen vieren 

als we deze mooie uitslag krijgen. De officiële 

uitreiking van het predicaat Excellente School  is 

maandag 24 januari. We hopen op deze dag een 

feestje te kunnen vieren! 

 

Nieuws van de Springkikkers 
De eerste schoolweek in 2022 is voorbij 

gevlogen en wat hebben de Springkikkers de 

afgelopen weken veel dingen weer gedaan. 

Wij vertellen jullie er graag over! 

 

Pannenkoeken bakken 
De Springkikkers zijn druk bezig geweest met 

het bakken van pannenkoeken. 

Met de leskist over “alles voor een pannenkoek” 

hebben zij geleerd welke producten nodig zijn 

om pannenkoeken te bakken, maar vooral ook: 

waar deze producten vandaan komen! 

Bijvoorbeeld: eieren komen van de kippen, melk 

en boter van de koe en graan komt van het land. 

Na het lezen van het recept en het mixen van 

alle ingrediënten hebben de kinderen zelf hun 

pannenkoek gebakken. Wat was het lekker! 

Aangezien dit zo’n succes was, hebben wij ook 

pepernoten gebakken! Wat is dat toch leuk om 

te doen en vooral ook…zo lekker! 

 

 
 

Sinterklaas en kerst 
De Sinterklaas- en kersttijd was ontzettend 

gezellig bij ons in de klas. De klas was mooi 

versierd. Wij konden ons verkleden als 

Sinterklaas en Piet, maar ook hebben wij ’s 

ochtends tijdens de inloop veel Sinterklaas 

spelletjes gedaan. Bijvoorbeeld het namaken 

van afbeeldingen met de kralenplank of het 

werken met Pieten-piccolo. Wij moesten dan de 

juister (hoofd)letters bij elkaar zoeken of de 

juiste sommen maken. 

 
De rommel-Piet is bij ons in de klas op visite 

geweest en zijn naam klopt wel… Wat een 

rommel was het in de klas! Tafels op z’n kop, 

stoelen op het bureau van de juf, werkboeken 

verstopt. O, o, o.  

Samen hebben wij de hele klas weer netjes 
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gemaakt en konden wij fijn aan de slag! 

Tijdens de Sinterklaasviering hebben wij ons 

Springkikkerlied gezongen en een gedicht 

gemaakt voor Sinterklaas. 

In de klas genoten wij van het Sinterklaascircuit 

en van het pepernoten-sjoelen.  

 

Toen de kersttijd er aan kwam, hebben de 

Springkikkers met veel plezier gewerkt aan een 

speciaal verhaal om met iedereen te kunnen 

delen: het kerstverhaal! 

Wij hebben goed geluisterd naar het verhaal, wij 

hebben bedacht wat wij konden tekenen en wij 

hebben de tekst 

ingesproken. 

 

Om het goede 

doel te steunen 

hebben wij ook 

koekjes versierd. 

Wat zijn ze mooi geworden en wat was het lastig 

om niet zelf op te snoepen… Samen hebben de 

kinderen een mooi bedrag opgehaald! 

 

Het nieuwe jaar 
Zo na alle feestdagen en de vakantie konden wij 

gelukkig weer naar school. Wij zijn het jaar 

samen met juf Jacqueline, juf Puck en juf Anne 

gestart. Wij hebben namelijk geproost op het 

nieuwe jaar met bubbelfris!  

 

Wij hopen dat het een prachtig jaar mag zijn 

voor iedereen, waarin wij veel plezier hebben en 

vooral veel gaan leren!  

 

Om het jaar goed te beginnen 

kwamen er twee kinderen 

vanuit de Bikkels bij ons in de 

klas. Wat is het gezellig om nu 

weer met 13 kinderen te zijn! 

En wat wordt er hard 

gewerkt. 

 

De komende weken leren wij over:  

wat wij leuk vinden aan boeken en hoe je 

anderen hier over kan vertellen (oefenen van 

een boekbespreking) 

het thema winter  (de winterslaap) 

taal actief: wij gaan leren wat werkwoorden zijn 

het thema vriendschap en oefenen met de 

themawoorden die hierbij komen.  

En nog veel meer… 

 

…Maar daar vertellen wij graag een andere keer 

over! 

 

Groetjes van alle Springkikkers 

 

 
 

Nieuws van de Kanjers 
 

Wat leuk dat de Kanjers dit keer voor de 

nieuwsbrief mogen schrijven!  

Voor de kerstvakantie hebben we Kerst gevierd. 

We hadden op de laatste schooldag een 

kerstlunch. Er was bruin- en wit brood, 

krentenbollen, komkommer en tomaatjes. De 

juf zorgde voor gekookte eitjes en die waren 

nog lekker warm. We hebben verder die dag 

nog naar het kerstverhaal geluisterd, 

muziekbingo gedaan en lekker gespeeld. 

Sommige kinderen hebben de juf nog geholpen 

met de kerstboom aftuigen. Het was een 

gezellige dag.   
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Voor het goede doel hebben we kerstkoekjes 

versierd. Tijdens het versieren hebben we 

uiteraard ook van de versiering gesnoept! 

  
 

Op de eerste schooldag van het nieuwe jaar 

hebben we elkaar onze vakantieverhalen 

verteld. We zijn rustig gestart. De dagen er na 

hebben we hard gewerkt om ons voor te 

bereiden op de toetsen die deze week zijn.   

Donderdag hadden we een extra sportieve dag. 

We hadden gym van meester Jelle én onze 

eerste judo-les van meester Theo. Tijdens de les 

hebben we geleerd hoe je elkaar moet groeten. 

Je groet om te laten zien dat je met respect met 

elkaar omgaat. We hebben een warming-up spel 

gedaan.   

 
Daarna hebben we geleerd hoe je iemand vast 

moet pakken, bij de kraag en mouw. Toen we 

dat doorhadden mochten we elkaar omver 

proberen te trekken. Tijdens deze activiteit liet 

de meester horen wanneer je mocht beginnen 

en wanneer je moest stoppen. We mochten 

beginnen als hij “Hajime!” riep. Als hij “Mate!” 

riep, moesten we stoppen. Hier moesten we wel 

even aan wennen.   

 
 

Als laatste hebben we geleerd hoe je iemand in 

de houdgreep legt. De meester had drie punten 

waar je op moest letten. Je hand moest onder 

het hoofd van degene die lag, de arm van de 

ander moest als een stokbrood onder je eigen 

arm en als laatste moesten de benen uit 

elkaar.   

We hebben geprobeerd om uit de houdgreep te 

komen. Dit is sommige kinderen gelukt. We 

kijken nu al uit naar de volgende les!  
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Vorige week zijn we begonnen met het spelen 

van “De Mol”. Iedere dag is er een Mol in de klas. 

Niemand weet wie de Mol is, alleen de Mol zelf 

weet dit. Hij/zij heeft in de ochtend een kaartje 

met “De Mol” erop gekregen. De Mol is die dag 

extra behulpzaam, complimenteus en 

vriendelijk tegen anderen in de klas.  Alleen 

probeert de Mol niet op te vallen, zodat het voor 

anderen extra moeilijk is om de Mol te 

ontmaskeren. 

We gaan elkaar laten 

denken dat we de Mol 

zijn door zelf ook 

complimenten te 

geven. Aan het einde 

van de dag is de 

stemronde. Dan mag 

iedereen een stem uitbrengen en kijken we wie 

de Mol heeft ontmaskerd. De Mol stemt ook 

mee zodat dit niet opvalt. 

Voor elke keer dat we de Mol van de dag 

hebben ontmaskerd, krijgen we achter onze 

naam een punt. Over een aantal weken gaan we 

kijken wie de meeste punten heeft.  

Aankomende tijd gaan we weer erg ons best 

doen. Bedankt voor het lezen van ons stukje en 

tot de volgende keer!  

Groetjes van alle Kanjers 

 

Gefeliciteerd! 
 

De komende weken hebben we een 

aantal jarigen:  

Di 18 januari Lindsey (12 jaar) - Doorzetters 

Vr 21 januari Rayan (13 jaar) - Uitsmijters 

Do 27 januari Owen – (9 jaar) - Springkikkers 

Zo 23 januari Noah (9 jaar) - Springkikkers 

Za 29 januari Meester Marnix - Bikkels 

 

 

Belangrijke data  
 

Do 10 februari  Studiedag – Leerlingen zijn vrij 

Vr  11 februari  Studiedag – Leerlingen zijn vrij 

Vr  18 februari  Rapport 1 mee naar huis 

Di  22 februari  Oudergesprekken 


