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Uit de school
Leerlingenraad
Trots presenteren we u de eerste leerlingenraad van de St. Michiel.
Groep 5: Meghan en Jop van Dijk
Groep 6: Mees en Evi
Groep 7: In deze groep zijn Koen, Brady, Myra, Gijs, Danielle nog in de race.
Groep 8: Rein en Rens
De leerlingenraad is gelijk al aan het werk geweest deze week. Ze hebben deelgenomen aan de
interne audit die afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden op de St. Michiel.
Interne audit
De onderwijsinspectie gaat steeds meer op bestuursniveau inspecteren en minder op school niveau.
Dit vraagt van het bestuur een nog actievere rol in het monitoren van de kwaliteit van de eigen
scholen. Daarvoor organiseren we interne audits. Dit is nieuw binnen de stichting. Het biedt Fectio ook
de gelegenheid te kijken op andere scholen binnen de stichting om zo te leren van elkaar.
Als St. Michiel hadden we ons opgegeven voor de pilot. Deze heeft gisteren plaats gevonden.
Bij de interne audit komen twee collega´s van andere scholen kijken en feedback geven over de sterke
punten en ontwikkelpunten van de school. De collega´s hebben lessen geobserveerd, beleidsstukken
gelezen, gesprekken gevoerd met het team, directeur, intern begeleider, enkele ouders en de
kersverse leerlingenraad.
In een later stadium informeer ik u over de feedback die we als St. Michiel van onze interne auditors
krijgen.
Tijdelijke slechte bereikbaarheid per mail
Binnen Fectio is afgesproken dat alle scholen voor de herfstvakantie gaan werken onder de Fectioparaplu van office365. Komende dinsdag en woensdag (3 en 4 oktober) vindt voor de St. Michiel deze
migratie plaats. Tijdens deze 2 dagen zijn de leerkrachten per mail moeilijk te bereiken. Mail die u
stuurt verdwijnt niet, maar komt later aan.
Agenda
2 en 3 oktober:
3 en 4 oktober:
4 oktober:
5 oktober:

4 t/m 6 oktober:
11 oktober, 8.30 uur:

Judith afwezig vanwege scholing met de directeuren binnen Fectio
Team moeilijk bereikbaar via de mail
Opening Kinderboekenweek
Landelijke staking in het primair onderwijs. Kinderen krijgen geen onderwijs.
Naast de huiskamersetting van Kinderstralen biedt ook KidsLodge in Houten
opvang. Zie de bijlage bij dit Michieltje.
Groep 8 op kamp
Jaarvergadering OV

Michieldagkoeken
Vrijdag 13 oktober is de Michieldag en heeft u weer de kans om heerlijke Michielkoeken te bestellen!
Aanstaande maandag krijgt uw kind een bestelformulier mee naar huis. Wanneer u een bestelling wilt
plaatsen, zorgt u er dan voor dat het formulier op vrijdag 6 oktober bij de leerkracht wordt
ingeleverd?
De koeken worden op vrijdag 13 oktober aan uw kind meegegeven.

Facultatieve demonstratie ouderportaal
Deze week hebben alle ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging ontvangen voor het ouderportaal. Op
donderdag 12 oktober a.s. van 19.30 – 20.30 uur organiseren we een demonstratieavond waarop we
het Ouderportaal zullen demonstreren en er gebruikersvragen gesteld kunnen worden. Indien u bij
deze avond aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden bij Marjolein (marjolein@stmichiel.nl).
Feesten en activiteiten
Woensdag is het dan zo ver....de opening van de kinderboekenweek 2017 met als thema Gruwelijk
eng! Woensdagochtend zullen we bij elkaar komen om deze week te openen op een leuke manier,
hoe?...... dat verklappen we nog niet. Iedereen mag die dag een dierenknuffel meenemen, want
griezelen op dierendag dat doe je samen :-)
In de klassen zullen de leerkrachten zelf lessen geven die aansluiten bij het thema. Daarnaast zal de
bovenbouw nog aan de slag gaan met een klassikale knutselopdracht, wordt er gedanst op het liedje
van kinderen voor kinderen en zullen op maandag de juffen een kwartiertje van klas wisselen om voor
te lezen in een andere klas.
Op woensdag 11 oktober sluiten we af met een speciale dag, namelijk de Griezelige kapsels-dag. We
hopen dat iedereen die dag met een origineel griezelig kapsel naar school komt. Er zijn zelfs prijzen te
winnen per klas. We sluiten gezamenlijk af en belonen de winnaars dan met een prijs!
Mocht u in de kinderboekenweek een kinderboek willen kopen dan kunt u onze school bij de
Readshop op Castellum helpen met boeken verdienen. In de kinderboekenweek kunt u het bonnetje
van een gekocht kinderboek (bij de Readshop) daar inleveren op naam van de St. Michiel. Aan het
einde van de kinderboekenweek worden de bonnetjes bij elkaar opgeteld en krijgen wij als school een
bepaald percentage waarvan wij kinderboeken mogen aanschaffen. Alvast heel erg bedankt.
Groep Blauw en Rood: juf Annemieke, juf Marjolein, juf Hanneke en juf Nelleke
De kinderen gaan helemaal op in het thema de Gruffalo. Ze zijn erg trots op hun Gruffalo-knutsel. De
oranje ogen, een zwarte tong, een felgroene wrat op zijn neus, paarse stekels, knarsende kaken,
platte voeten, scherpe klauwen, slagtanden en eeltige knieën maken veel indruk. De details zijn goed
verwerkt in de knutsel.
De kenmerkende kleuren van de Gruffalo kunnen de kinderen benoemen in het Engels.
Vraag maar eens naar de kleuren green, orange, black, brown and purple.
Woensdag 4 oktober mogen alle kinderen een dierenknuffel meenemen, want griezelen op dierendag
dat doe je samen 😉
Woensdag 11 oktober is het Griezelige kapsels-dag. Zie het stukje hierboven over de
kinderboekenweek.
Groep 3/4: juf Lia en juf Jessie
Vandaag hebben we de rekentoets van blok 2 gemaakt en die is weer goed gemaakt. Fijn!
De afgelopen week was het al een beetje griezelig in groep 3/4. We hebben grote kruisspinnen
gemaakt en hele enge (soms lieve) monsters getekend. Ook hebben we in twee klassen een
herfsthoekje gemaakt. We leerden een liedje over een draak , we hebben elkaar gemasseerd, we
speelden boterhamtikkertje, buiten deden we spelletjes met kastanjes die we op getallen moesten
proberen te gooien en we hebben de appelboom op het kleuterplein helemaal leeg geplukt.
Komende dinsdag gaan we appelmoes maken en na de gymles gaan we dit op smikkelen.
Wilt u met uw kind wat verschillende herfstbladeren gaan rapen en deze laten drogen?
In de kinderboekenweek gaan we hier iets mee plakken en we hopen dat er a.s. donderdagmiddag
voldoende bladeren zijn. Alvast bedankt.

Groep 5: juf Jossje en juf Chantal
Volgende week staan er leuke dingen op de planning....dinsdag krijgen we bezoek van Mad Science. Zij
gaan ons trakteren op een show over mineralen.
Woensdag wordt de kinderboekenweek geopend en daarom gaan we de dagen erna werken rondom
het thema Griezelen.
Deze week zijn we gestart met Naut. De lessen gaan over de natuur om ons heen. Denk daarbij aan
kenmerken van dieren, planten, vogels etc. en wat is het verschil tussen levend, dood en levenloos. De
toets staat gepland op maandag 9 oktober.
Met rekenen zijn we druk geweest met digitale klokken en verder tellen met sprongen van 100, 10 of
1. Allebei deze onderdelen zijn voor veel kinderen nog moeilijk. Het is goed om hier thuis ook
spelenderwijs aandacht aan te besteden. Heeft u hiervoor tips nodig, vraag er dan gerust naar.
Het tempo met rekenen ligt nog erg laag. Hier zijn we mee bezig, omdat het belangrijk is dat er
voldoende geoefend wordt. Soms werkt dit nog wat frustrerend, maar het is o zo belangrijk dat
sommen goed geautomatiseerd worden.
Ook hebben we deze week weer nieuwe woorden geleerd met taal. Dit keer ging het om woorden als
grote beer, sterrenregen, sterrenbeeld etc. We herhalen deze woorden veel in spelvorm, zodat ze
steeds beter in de hoofden komen.
Groep 6: juf Josien en juf Jantine
Afgelopen week hebben we de toetsen van rekenen en Meander gehad. De toets van rekenen is door
veel kinderen heeeeeeel erg goed gemaakt. Voor alle kinderen heb ik weer de remediëringsbladen
gekopieerd. Deze krijgen ze vandaag mee naar huis. De kinderen die alle 4 de onderdelen voldoende
hebben gescoord, hebben hier niets op gemaakt. De kinderen die één van de onderdelen
onvoldoende hebben gescoord, hebben nog een verlengede instructie over gekregen. De bladen gaan
mee naar huis, zodat u kan zien waar de toets over ging.
De toets van Meander was wat moeilijker. Het viel mij op dat er veel kinderen hun topo nog niet zo
goed kenden. Ze krijgen de topo al in de 2e les, zodat ze hier langer op kunnen oefenen. Tijdens de
evaluatie kwam ook naar voren, dat niet iedereen het toen mee naar huis heeft genomen.
Aankomende week gaan we met rekenen beginnen in blok 2. We gaan aan de slag met
vermenigvuldigen tot en met 100 met een tienvoud of een honderdvoud. Ook gaan we aan de slag
met verhoudingstabellen. De aankomende 2 weken gaan we binnen aan het eerste thema van Naut.
Het thema is : Natuurlijke verschijnselen, dit gaat over beweging en energie.
Volgende week woensdag is de start van de Kinderboekenweek, de dagen erna gaan we werken
rondom het thema Griezelen.
Groep 7: juf Manon en juf Willeke
Een kort stukje deze keer, maar zo op vrijdagmiddag wilden wij toch even zeggen dat we super trots
zijn op ons ‘cluppie’. Voor het eerst weer een weektaak, maar dan in een nieuwe vorm. Daarnaast een
fantastische rekentoets gemaakt waarbij procenten centraal stonden. En afgesloten met spelling
waarbij we als groep een doel hadden gesteld: 80 % van de klas zou opdracht 2 (verkleinwoorden met
aatje-ootje-uutje) goed hebben. Het doel is ruimschoots gehaald! 90% had het helemaal goed
gemaakt. Vandaar een klein feestje; op vrijdagmiddag een theekransje op het voorplein met een
koekje! (zie foto’s hieronder)
Aankomende week gaat juf Willeke op kamp met groep 8. Op woensdag en vrijdag wordt zij
vervangen door meester Gerard Vernooij. Woensdag 4 oktober is de opening van de
kinderboekenweek. Het thema dit jaar is Gruwelijk eng. Mede daarom mag iedereen zijn of haar

knuffel meenemen naar de opening. Wellicht heb je hem nodig …brrr.. Woensdag 11 oktober is het
Griezelige kapsels-dag. Zie het stukje hierboven over de kinderboekenweek.

