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Uit de school
Sint en Pieten en ……. ons nieuwe logo
Wat rook het deze week heerlijk naar versgebakken speculaas. Er was een heuse productielijn ingericht
in de gemeenschapsruimte voor het bakken van pepernoten en speculaaspoppen. Ze smaakten
heerlijk. Verder zijn er mooie knutsels gemaakt en wordt er gedicht, gezongen en gedanst. Wij zijn er
helemaal klaar voor om Sinterklaas en de Pieten volgende week vrijdag te ontvangen.
Afgelopen jaar heeft het team, al samen met Arjo, een nieuw logo voor de St. Michiel laten ontwerpen.
Eigentijds met frisse kleuren. Het is nu zover dat we het in gebruik kunnen gaan nemen!
We hebben Sinterklaas gevraagd of hij komende vrijdag het nieuwe logo wil onthullen.
Dat wil hij maar wat graag. Bent u erbij? Wanneer dat niet lukt, treft u vrijdag het Michieltje ‘nieuwe stijl’
in uw mailbox. De vernieuwde website volgt snel. We hopen al voor de kerstvakantie.
Agenda
 Maandag 30 november zijn de groepen 1 t/m 4 vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.


Donderdag 3 december sluiten groep 1 t/m 4 de Sinterklaasdanslessen af. Als het goed is kunnen
we dan een heel erg mooie dans dansen. Deze zouden we graag laten zien aan wat publiek. Ieder
kind mag 2 personen vragen om donderdag 3 december, op de tribune in de gymzaal, te komen
kijken naar onze dans. Hopelijk hebben we veel publiek!
9.00 – 9.15 uur
Groep 1/2 rood en blauw
13.30 – 13.45 uur Groep 4
14.15 – 14.30 uur Groep 3



Vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. In dit Michieltje leest u daar meer
over.

Ouderbijdrage schooljaar 2015/2016
Beste ouder, verzorger,
Vorige week is in de jaarvergadering de ouderbijdrage van 2015/2016 vastgesteld. Ook dit jaar
bedraagt deze € 27,50 per kind.
Alleen dankzij uw bijdrage kan de oudervereniging leuke activiteiten voor uw kind(eren) blijven
organiseren en financieel ondersteunen. Activiteiten die de oudervereniging organiseert of financieel
ondersteund zijn bijv.: St Michieldag, Sinterklaasbezoek, kerstversieringen, carnaval, sportdag, knutselen spelletjesdag, schoolreisje en kamp.
Ik wil u daarom vragen om komende week per kind een bedrag van € 27,50 over te maken op
rekening NL35RABO03575.54.035 t.n.v. Kath. Oudervereniging St. Michielschool onder vermelding van
voornaam en in welke groep uw kind zit.
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Bijvoorbeeld: u heeft twee kinderen op de basisschool: Peter in groep blauw en Jet in groep 3. U maakt
dan € 55,- over met de omschrijving Peter-Blauw, Jet 3. Zo kunnen we eenvoudig controleren of
iedereen heeft betaald.
Alvast bedankt voor uw bijdrage
Penningmeester: Walter van Dijk
E-mail: wvd@planet.nl
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!
Uit de GMR
De GMR (vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten op Fectioniveau) overlegt regelmatig met de
Bestuurder-Directeur. Ter informatie kort een aantal onderwerpen die recent zijn behandeld:
1. Marketing- en Communicatieplan KS Fectio
2. Voortgang: “Hoe om te gaan met de invoering van de nieuwe CAO 2016 -2017 voor leerkrachten en
op welke wijze zorgen wij ervoor dat de beoogde werkdrukverlaging ook wordt gerealiseerd?
3. Plan van aanpak Statuten/Reglement nieuwe GMR
4. Welke status hebben invalleerkrachten op het moment dat ze niet voor de klas staan?
5. Huisvestingsplan voor drie scholen te Houten waarvan er een zelfstandig doorgaat en twee scholen
fuseren tot een nieuwe school
6. KS Fectio Jaarplan 2015
Wanneer u zaken, die spelen op Stichtingsniveau, onder onze aandacht wil brengen, dan ontvangen wij
graag uw bericht via dit emailadres: gmr@ksfectio.nl
Namens de GMR van KS Fectio,
Erna Neurink
Uit de OV
Afgelopen dinsdag rook het de hele dag heerlijk op school. De kinderen van hebben pepernoten en
speculaaspoppen gebakken. Het is altijd weer een gezellige drukte. Mede dankzij de hulpouders liep
alles weer prima. We willen graag alle hulpouders en ouders die oventjes of houten speculaasplankjes
hebben uitgeleend bedanken voor hun hulp.
Sinterklaas
Vrijdag 5 december is het weer zover. Sinterklaas brengt onze school een bezoek. Zo rond de klok van
kwart voor negen staan alle kinderen de Sint vóór de school op te wachten. Helaas is het voor de
kleuters niet altijd goed te zien, door de auto's en fietsen die op de Lagedijk geparkeerd staan. Daarom
willen wij u verzoeken om die dag NIET te parkeren op de Lagedijk vanaf de Kloosterbrug tot voorbij de
school zodat iedereen Sinterklaas goed kan zien aankomen. Wanneer uw kind (eren) door opa, oma of
de oppas naar school wordt/worden gebracht, wilt u hen dan dit verzoek doorgeven? De onderbouw
wordt om 08:30 uur in de klas verwacht. De bovenbouw vrijdagochtend op het plein. U bent als ouder
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van harte uitgenodigd om aan de overkant van het hek de intocht van Sinterklaas bij te wonen. Een 10uurtje hoeven de kinderen niet mee te nemen, die krijgen zij van school.
Groep 1/2 rood en blauw: juf Arina, juf Laura, juf Hanneke en juf Marjolein
Dinsdag mochten we zelf even bakpiet zijn en hebben we onze eigen pepernoten gebakken! Ze waren
heerlijk! Vrijdag 4 december komt Sinterklaas en zijn Pieten op school. Natuurlijk mag uw kind als minipiet of mini-sint op school komen.
Donderdag 3 december sluiten we de Sinterklaasdanslessen af. Als het goed is kunnen we dan
een heel erg mooie dans dansen. Deze zouden we graag laten zien aan wat publiek. Ieder kind
mag 2 personen vragen om donderdag 3 december van 9.00 – 9.15 uur, op de tribune in de
gymzaal, te komen kijken naar onze dans. Hopelijk hebben we veel publiek!
Groep 3: juf Annemieke en juf Marga
Op dinsdagmiddag hebben we een Sinterklaasverhaal gelezen. Alle kinderen hebben het verhaaltje
mee naar huis gekregen, zodat ze het thuis ook voor kunnen lezen.
Ook hebben we de stoomboot van de Sint gemaakt. Het vouwen van een boot was nog een hele klus,
maar het resultaat mag er zijn! Woensdag zijn we op school begonnen met het oefenen van een
verhaal voorlezen over een Piet die pakjes rond brengt. Daar gaan we volgende week nog mee door,
want 4 december willen we natuurlijk laten horen hoe goed we in groep 3 al hebben leren lezen aan
Sinterklaas. Ook oefenen we in de klas nog een aantal liedjes, die we bij het feest van Sinterklaas gaan
zingen.
Bij lezen zijn we begonnen met het maken van een dictee in een schrift. Eerst maakten we nog
woordjes met de letterdoos, maar nu gaan we de woordjes opschrijven. Het schrijven tussen de juiste
lijntjes is lastig, maar het ging al best goed! Deze week hebben we het woord hut en de letter u
geleerd. Volgende week wordt kern 4 alweer afgesloten en getoetst. Veilig en Vlot kan gelezen worden
t/m bladzijde 10.
Met rekenen zijn we gestart met een nieuw blok met het thema bos. We gaan de komende drie weken
leren hoe we de getallen t/m 20 moeten schrijven, wat buurgetallen zijn en hoe we met sprongen van 2
en 5 over de getallenlijn kunnen huppen.
Donderdag 3 december sluiten we de Sinterklaasdanslessen af. Als het goed is kunnen we dan
een heel erg mooie dans dansen. Deze zouden we graag laten zien aan wat publiek. Ieder kind
mag 2 personen vragen om donderdag 3 december van 14.15 – 14.30 uur, op de tribune in de
gymzaal, te komen kijken naar onze dans. Hopelijk hebben we veel publiek!
Groep 4: juf Jossje en juf Chantal
We begonnen de week met veel lawaai en oorpijn voor ons allemaal. Gelukkig was dat woensdag weer
minder en werd er toen weer stil gewerkt.
Woensdag hebben we het klokkijken herhaald en uitgebreid met de kwartieren. De hele en halve uren
zitten er al goed in. Met de kwartieren gaan we de komende tijd aan de slag. Ook rekenden we uit
hoelang een voorstelling duurt als hij om half 4 begint en om 6 uur afgelopen is. Best pittig!
Volgende week gaan we weer oefenen met sommen uitrekenen op de getallenlijn. Hierbij komen zowel
erbij als eraf sommen aan bod.
Blok 2 van spelling wordt volgende week afgesloten. Dit houdt in dat er een dictee plaats vindt waarin
woorden gevraagd worden uit woordpakket 9 t/m 16. Dit zijn o.a. de volgende spelling categorieën; -ch,
-g, sch-, schr-, ei/ij, -nk en –ng.
De taallessen van volgende week staan in het teken van Sinterklaas. We gaan lekker aan de slag met
rijmen en verhalen schrijven. Daarbij is belangrijk dat we gaan letten op het maken van goed lopende
zinnen, die beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt. En wat nog meer belangrijk is ;-),
als een regel vol is ga je verder op de regel eronder en schrijf je niet door op de volgende bladzijde.
Donderdag 3 december sluiten we de Sinterklaasdanslessen af. Als het goed is kunnen we dan
een heel erg mooie dans dansen. Deze zouden we graag laten zien aan wat publiek. Ieder kind
mag 2 personen vragen om donderdag 3 december van 13.30 – 13.45 uur, op de tribune in de
gymzaal, te komen kijken naar onze dans. Hopelijk hebben we veel publiek!
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Surprise 5 t/m 8
Donderdag 3 december mogen alle surprises mee naar school genomen worden. Graag zoveel
mogelijk afgedekt in vuilniszakken en de naam voor degene waar het voor gemaakt is niet zichtbaar op
de surprise. De surprises van de groepen 5/6 mogen ’s ochtends in de gemeenschapsruimte geplaatst
worden, waar een bordje van de klas zal hangen. De surprises van de groepen 7/8 mogen in de eigen
klas gezet worden. In de middag zullen we alles in de klas zetten en bekijken wat voor moois gemaakt
is.
Groep 5-6: Algemeen
Deze week zijn we begonnen met het 2e thema van Naut. In groep 5 gaan ze het hebben over ‘Planten
en dieren’. In groep 6 gaan ze het hebben over ‘Materiaal uit de natuur’. Het eerste deel van Estafette is
uit. We zijn met groep 5 begonnen in een nieuw spannend boekje ‘Hoe je van niets iets kunt maken.’
De nadruk komt vooral te liggen op het goed op tempo lezen en het lezen met intonatie.
Groep 5-6A: juf Nelleke en juf Willeke
De Sinterklaaskriebels zijn al goed voelbaar in de klas. Er zijn schoentjes gezet op school en thuis en af
en toe vangen we flarden van liedjes op. Deze week hebben we ook nieuwe Sinterklaasliedjes
geoefend en in onze map gekregen. Deze gaan mee naar de volgende groepen straks. Om een beetje
te oefenen hebben we donderdag met een groepje een groepsgedicht gemaakt. Zo worden de
gedichten op 4 december vast heel mooi. Beide groepen hebben deze week het tweede controledictee
gemaakt van spelling. Alle moeilijkheden van de afgelopen acht weken zaten in dit dictee verwerkt. De
kinderen hebben erg hun best gedaan. Afgelopen week hebben we ook weer een grote opruimactie
gehouden van de lades. Om alles nog overzichtelijker te maken willen we ook de mappen van de
kinderen beter inrichten. Daarom willen we vragen of iedereen volgende week een setje tabbladen
(liefst 10) mee wilt nemen naar school.
Groep 5-6B: juf Josien
Ook wij zijn al weer in de ban van Sinterklaas. Elke pauze het Sinterklaasjournaal en natuurlijk het
zingen van de Sinterklaasliedjes. Wat een gezellige ‘zingklas’, ze doen heel enthousiast mee. Voor
groep 5 is het de eerste keer (op school) dat ze Sinterklaas gaan helpen met de gedichten en surprises,
daarom hebben we van de week al even geoefend. Sommige vinden het nog wel lastig om er één
verhaal van te maken, maar het rijmen ging al heel goed. Beide groepen hebben deze week het tweede
controledictee gemaakt van spelling. Alle moeilijkheden van de afgelopen acht weken zaten in dit dictee
verwerkt. De kinderen hebben erg hun best gedaan.
Groep 7-8: Algemeen
Voor de kerstknutsel hebben alle kinderen van groep 7 en 8 een schoon literpak nodig van bijv. melk.
Het zou fijn zijn als de kinderen dit pak uiterlijk dinsdag 8 december bij zich hebben. Op deze dag gaan
we namelijk beginnen met de knutsel.
De afgelopen week zijn er ook diverse lessen gegeven met betrekking tot Mediawijsheid. In deze lessen
kwam ook het gedrag op social media weer even naar voren. Hierbij is nogmaals besproken dat je op
bijvoorbeeld op Whats-app praat “met” kinderen in plaats van “over” kinderen.
Vandaag hadden de kinderen tot 12.00 uur de tijd om de opdrachten in de klas maar eventueel ook
thuis te vervullen. Nu wachten op de uitslag!
Groep 7-8A: juf Angelique en juf Eva
De komende week hebben we een tussenweek van rekenen. De kinderen mogen intekenen op hun
“zwakkere” punten om op deze wijze hun persoonlijke doel te kunnen bereiken. Natuurlijk zijn er
leerlingen die hiermee sneller klaar zijn of er zelfs helemaal niet mee gaan werken. Zij zullen
uitdagender werk mogen gaan maken.
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Groep 7-8B: juf Anouk
Afgelopen week stond in het teken van diverse methode-gebonden toetsen. De ene toets was net iets
beter te doen dan de andere. Het ontleden op zowel woord-als zinsniveau bij taal blijft toch wel een
dingetje. Hiervan zal vast nog wel menig herhalingslesje volgen. De komende week hebben we een
tussenweek van rekenen. De kinderen mogen intekenen op hun “zwakkere” punten om op deze wijze
hun persoonlijke doel te kunnen bereiken. Natuurlijk zijn er leerlingen die hiermee sneller klaar zijn of er
zelfs helemaal niet mee gaan werken. Zij zullen uitdagender werk mogen gaan maken dat wellicht hun
“rekenhonger” weet te stillen.
Bij Estafette zijn wij van start gegaan met het nieuwe boekje en werkschrift. Voor groep 8 extra
bijzonder omdat de reguliere Estafettelessen hierna tot het verleden behoren. Straks zullen zij het
leesonderwijs in een circuit gaan vervolgen.
De afgelopen week zijn er ook diverse lessen gegeven met betrekking tot Mediawijsheid. In deze lessen
kwam ook het gedrag op social media weer even naar voren. Hierbij is nogmaals besproken dat je op
bijvoorbeeld op Whats-app praat “met” kinderen in plaats van “over” kinderen.
Vandaag hadden de kinderen tot 12.00 uur de tijd om de opdrachten in de klas maar eventueel ook
thuis te vervullen. Nu wachten op de uitslag!
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