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Uit de school
Zorg op de St. Michiel
Op de St. Michiel doen we veel om aan te sluiten bij de individuele kinderen, hun uiteenlopende
talenten en hun eventuele beperkingen. We bieden uiteenlopende ondersteuning en hebben diverse
deskundigheid in huis.
De MR heeft gevraagd om dit eens op een rij te zetten, omdat er waarschijnlijk meer gebeurt dan een
aantal van u weet. Dit doen we graag. In de bijlage (1 A4tje) leest u er meer over.
Verkleedkleren
Mocht u thuis nog verkleedkleren hebben liggen van Sint en Piet, dan kunnen de groepen rood en
blauw ze goed gebruiken voor in de huishoek.
Extra luizencontrole
Aanstaande woensdag, 25 november, zal er in de groepen 1/2 rood en blauw een extra luizencontrole
zijn. Wilt u erop letten dat u die dag geen gel en kunstwerken in het haar van uw zoon of dochter doet.
Uit de kerk
Een bijzondere Gezinsviering…
Zaterdag 28 november, om 19 uur, vindt er een bijzondere gezinsviering plaats in de H. Michaëlkerk.
Waarom dan, vraagt u zich wellicht af?
Nou, op de volgende redenen:
- Het is de eerste zaterdag van de Adventperiode. Dan wordt de Adventskaars aangestoken.
- Jeugdkoor JOY zal zingen en iedereen die het leuk vindt mag meezingen bij het koor!
- Pastor Adri Verweij is de voorganger.
- We starten de Gereedschapactie voor het Wereldhuis in Houten.
Ja, dit vinden wij weer bijzonder genoeg om extra aandacht aan te besteden.
U en uw kinderen toch ook, door te komen naar deze viering?!?!
Over de Gereedschap-actie leest u in de Open Venster meer.
Graag tot zaterdag 28 november!
Intocht Sinterklaas Schalkwijk
Zoals u kunt lezen in de bijlage bij dit Michieltje komt Sinterklaas morgen, 21 november, om 13.00 uur
aan in de Wiese. De entree is gratis (maar fooi is zéér welkom).
Groep 1/2 rood en blauw: juf Arina, juf Laura, juf Hanneke en juf Marjolein
Wat een rommel was het woensdagmorgen. Maar gelukkig hadden we hele goede opruimhulpen en
waren de klassen snel weer netjes opgeruimd. Afgelopen week zijn we bezig geweest met allerlei
activiteiten rondom sinterklaas. We hebben schoenen gevouwen, schoenen gesorteerd en tijdens de
gymles pietengym gedaan. Tijdens de Sinterklaastijd komt het rijmen veel aan bod, dus misschien hoort
u thuis ook wat rijmwoorden voorbij komen. Hier een leuke foto van de pietengym.
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Groep 3: juf Annemieke en juf Marga
Wat een rommel was het woensdag morgen in de klas! Het was duidelijk dat de rommelpieten langs
waren geweest. Maar de kinderen van groep 3 kunnen ook heel goed rommel opruimen. Binnen 10
minuten was de hele klas weer netjes en opgeruimd. Goed gedaan hoor! Gelukkig waren er ook lieve
pieten geweest, die bij alle kinderen iets lekkers in hun zelfgemaakte schoentje hadden gedaan. Daar
hebben we heerlijk van gesnoept!
Met lezen hebben we deze week de woorden bos en tak geleerd en we hebben de letters o en a leren
lezen en leren schrijven. Met Veilig en Vlot kan geoefend worden t/m bladzijde 7.
Met rekenen hebben we deze week sommen herhaald en op vrijdag de toets van blok 4 gemaakt.
Volgende week gaan we nog een aantal sommen samen oefenen en zelf oefenen n.a.v. de uitslag van
de toets, zodat we alle sommen goed in ons hoofd hebben, voor we verder gaan met blok 5.
Afgelopen donderdag hebben we een hele leuke dansles gehad i.p.v. een gymles. Dit staat ook voor de
komende twee weken op het programma op donderdag. We gaan dan niet om 10 minuten voor één
naar de gymzaal, maar we vertrekken rond half twee van school. De kinderen die thuis eten, kunnen
dus gewoon naar school komen!
Groep 4: juf Jossje en juf Chantal
Ai, wat een troep troffen we woensdagochtend aan in de klas. De rommelpieten waren weer op bezoek
geweest! Gelukkig hebben ze niet alleen rommel gemaakt, maar hebben ze ook nog wat lekkers
achtergelaten in alle schoenen.
Na het opruimen van alle rommel, stond de rekentoets van blok 4 op het rooster. In deze toets kwam
ook het onderwerp meten naar voren. Na veel oefenen blijken nog steeds een aantal kinderen niet te
meten vanaf de 0, dan krijg je soms wel heel erg lange lijnen.  Het rekenen op de getallenlijn zit er al
goed in en gaat ook steeds vlotter uit het hoofd.
Volgende week staat er weer een dictee voor spelling op het programma. De woordpakketten hiervoor
staan nog steeds in Bloon, dus mocht er nog geoefend willen worden, dat kan.
Volgende week vrijdag starten we met technieklessen. In groepjes gaan de kinderen aan de slag met
de dozen uit de techniektorens. Dit doen ze onder begeleiding van een ouder en zal ongeveer 1x per
maand plaats vinden.
Groep 5-6A: juf Nelleke en juf Willeke
Dinsdag 24 november hebben de kinderen van groep 5 en 6 hun 2e Meandertoets.
Groep 7-8A: juf Angelique en juf Eva
Toen de kinderen maandag op school kwamen, deelden ze gelijk al hun verhalen met elkaar, over de
terroristische gebeurtenissen in Parijs. We hebben hier kort over gepraat en om 11.59 uur een minuut
stilte gehouden voor de slachtoffers en de nabestaanden van de ramp. Daarnaast zijn deze week ook
alle oudergesprekken weer afgerond. De kinderen van groep 8 hebben hierin hun voorlopig advies
gekregen en kunnen vanuit daar weer verder kijken richting het vervolg onderwijs.
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