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Uit de school
November gesprekken
Op 7 en 9 november staan de november gesprekken gepland. Deze gesprekken zijn niet standaard
voor iedereen, maar naar behoefte van de leerkrachten of de ouders. De ouders waarmee de
leerkrachten in ieder geval graag in gesprek willen, hebben deze week bericht ontvangen. Heeft u
geen bericht gehad, maar wilt u zelf graag in gesprek met de leerkracht dan kan dat. Stuurt u de
leerkracht dan een mail (tot uiterlijk 1 november) zodat we daarna alle gesprekken in kunnen plannen.
Het is fijn wanneer u in deze mail ook kort de punten noemt waarover u het wilt hebben. Eind
volgende week krijgt u dan een concrete uitnodiging voor dit gesprek.
In groep 8 is net een uitgebreide ronde advies gesprekken voor het VO geweest. Hier vinden geen
novembergesprekken plaatst.
Welkom
Deze week zijn er weer nieuwe kinderen gestart op de St. Michiel. Wij wensen Fay Mandersloot (groep
1 rood) en Lena Hadders (groep 1 blauw) een hele fijne tijd op basisschool St. Michiel.
Agenda
31 oktober:

Groep 1 t/m 4 hele dag vrij i.v.m. studiedag

Uit de OV
Vrijwillige bijdrage
Op woensdag 10 oktober jl. heeft de algemene jaarvergadering plaatsgevonden. Hieruit bleek dat de
begroting positief is afgesloten, terwijl de prognose negatief was. Dit komt mede doordat onze OVleden bij iedere activiteit goed gebudgetteerd heeft.
Hierdoor hoeft de OV-bijdrage niet verhoogd te worden en blijft dit € 30,-- per kind voor het
schooljaar 2017-2018.
Graag leg ik u uit dat deze bijdrage nodig is om de leuke activiteiten voor uw kind(eren) te kunnen
blijven organiseren en financieel ondersteunen. Activiteiten die de oudervereniging organiseert of
financieel ondersteund zijn bijv.: Michieldag, Sinterklaasbezoek, kerstversieringen, carnaval, sportdag,
knutsel- en spelletjesdag, schoolreisje en kamp.
Ik wil u daarom vragen om komende week per kind een bedrag van € 30,00 over te maken op rekening
NL35 RABO 03575.54.035 t.n.v. Kath. Oudervereniging St. Michielschool onder vermelding van
voornaam en in welke groep uw kind zit.
Indien u een vraag of opmerking heeft n.a.v. dit bericht, dan kunt u mij bereiken via deze email of
persoonlijk aanspreken.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Jantine Zumbrink
Penningmeester namens de OV
Hulpouders gezocht
In het vorige Michieltje hebben we al een oproep gedaan voor hulpouders voor november en
december dit jaar. Gelukkig is hier al een mooie response op gekomen. Afgelopen maandag heb ik ook
de intekenlijsten bij alle klassen gebracht. Omdat we nog steeds handen te kort komen nogmaals de
oproep:

Vanaf eind november / begin december zullen wij de activiteiten waarbij hulpouders nodig zijn via de
app gaan aanbieden. Echter hebben we voor deze tijd ook al jullie hulp nodig! In de bijlage van dit
Michieltje vindt je een formulier met hierop alle momenten waarop we jullie hulp nodig hebben. Kan
en wil je ergens mee helpen: mail ons dan om je aan te melden: OV.stmichiel@gmail.com of teken je
in op de intekenlijst die op het raam/deur van de klas van uw kind hangt. Alvast heel erg bedankt! De
intekenlijst blijft tot en met vrijdag 10 november hangen.
FC Utrecht
Aanstaande zondag om 14:30 is de wedstrijd van FC Utrecht. 81 kaarten zijn er op naam van de St.
Michiel school besteld! Gisteren en vandaag zijn alle kaarten uitgedeeld. Mochten er nog vragen zijn
controleer dan even uw mailbox, er is namens de OV een mail gestuurd met extra informatie. Wij
willen iedereen heel veel plezier wensen zondag!
Uit de kerk
Allerzielen
Allerzielenviering op 2 november, een bijzondere ervaring voor iedereen
Iedereen die de Allerzielenviering in de kerk wel eens heeft meegemaakt, zal het bevestigen : het is
een hele mooie en bijzondere ervaring. Een viering waarbij verdriet en herinneringen worden gedeeld
en steun wordt ervaren na het verlies van een dierbare naaste. Een verlies pas geleden of al jaren
terug.
Deze manier van samen delen, willen we ook dit jaar weer door de kinderen van de Michielschool
laten ervaren.
Er worden in de school Stiltehoekjes ingericht. Deze plekjes worden gevuld met papieren kaarsjes.
Hierop staat de tekst: “Ik steek een kaarsje aan voor…”.
Deze papieren kaarsen worden op donderdag 2 november, de dag van Allerzielen, door de kinderen
van groep 3 naar de kerk gebracht en op het altaar geplaatst.
Daarnaast zullen de kinderen volgende week, in de week van Allerzielen, op school een
herinneringspotje maken. Wie dat wil, mag dit potje dan meenemen naar de Allerzielen viering op.
Alle ouders en kinderen zijn uitgenodigd voor deze bijzondere viering op donderdagavond 2
november om 19.00 uur.
Na afloop van de viering kan het potje op het graf van een dierbare geplaatst worden. Natuurlijk
mogen de kinderen, als zij dat liever doen, het herinneringspotje ook gewoon mee naar huis nemen.
Alle kinderen zullen op deze wijze kennismaken met deze kerkelijke gedenkdag die jaarlijks binnen
onze (geloofs)gemeenschap als bijzonder waardevol wordt ervaren.
Namens de Pastoraatsgroep,
Angelique van Duijn
Kerstkoor (groep 3 t/m 8)
Het einde van het jaar is weer in zicht. Voor je het weet is het kerstmis!
Op kerstavond 24 december is er een gezinsviering in de kerk om 19:00 uur. Voor deze kerst
gezinsviering willen we weer een kinderkerstkoor bij elkaar krijgen. Vindt je het leuk om tijdens deze
viering je muzikale talenten te laten horen of zie je een rol in het kerstspel, dat opgevoerd wordt, wel
zitten?
Geef je dan zo snel mogelijk op want de eerste oefendatum is al op 22 november. Vooral de oudere
kinderen uit groep 6, 7, en 8 kunnen we heel goed gebruiken zodat het koor wat meer “geluid” krijgt
en het goed verstaanbaar is in de kerk.
An de Bruyn en Ingrid van Emmerik assisteren met het instuderen van de liedjes en de muzikale
begeleiding. De woensdagen waarop we gaan oefenen zijn:

 22, 29 november, 6, 13 en 20 dec van 15.00-16.00 uur.
 Generale repetitie zaterdag 23 dec van 10-11:30 uur.
We zouden het fijn vinden als er iedere repetitie een aantal ouders kunnen helpen ter ondersteuning.
Zou je de data die je kunt helpen ook willen opgeven? Alvast hartelijk dank!
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar Monique Mandersloot:
moniquemandersloot@ziggo.nl voor 15 november!! Graag naam, groep en telefoonnummer
vermelden.
Lisanne van Rooijen en Simone Hoogland gaan ons dit jaar ondersteunen om het volgend jaar van ons
over te nemen. Wij zoeken nog iemand die dit ook leuk vindt! Laat het ons weten als je dit wat lijkt.
Michelle Rakke, 06-31750431
Claudia van Eijden, 06-12509582
Monique Mandersloot, 06-14920716
Feesten en activiteiten
In het halletje van de onderbouw en in de gang van de bovenbouw zijn stiltehoekjes gekomen voor
Allerzielen. Volgende week donderdag is er een viering in de kerk. In de stiltehoekjes kunnen de
kinderen symbolisch een kaarsje aansteken voor een dierbare. Ze mogen de naam op het kaarsje
schrijven en dit kaarsje op één van de grote vellen plakken. Deze worden volgende week donderdag
naar de kerk gebracht. Ook maken alle kinderen volgende week een potje in de klas met een kaarsje
erin dat ze thuis aan kunnen steken voor een dierbare of donderdagavond mee mogen nemen naar de
kerk als u naar de viering van Allerzielen gaat.
Groep Blauw en Rood: juf Annemieke, juf Marjolein, juf Hanneke en juf Nelleke
We zijn begonnen met het thema herfst en hoe! Op dinsdagochtend stond het kabouter pad in de
planning. Wat was het leuk! We hebben mooie paddenstoelen gezien, met een krijtje en papier over
boomschors gekleurd, de toren voor een deel beklommen en natuurlijk heerlijk door de bladeren
gerend en op de klimboom geklommen. Op de helft van de wandeling was het even tijd voor pauze en
kreeg iedereen een pakje drinken en een eierkoek. Ook zijn de plastic tassen goed gevuld met mos,
bladeren, takjes en dennenappels. Op school hebben we de uilenpotjes dan ook gevuld met al deze
vondsten. Alle ouders die geholpen hebben hartstikke bedankt!
Woensdag hadden we de open les van de Kanjertraining. Wat was het fijn dat er zoveel ouders waren.
We hebben gehoord dat Max een plan heeft bedacht om het dorpje te helpen. Ook hebben we in
elkaars ogen gekeken en de ‘pluisjes’ van de ruggen afgehaald.
Donderdag hebben we de eerste muziekles gehad. Juf Eveline gaat ons nu elke 2 weken muziekles
geven. Donderdag stond de les in het teken van de trommel; snel en langzaam, verschillende tempi.
Komende week staat in het teken van spinnen. Zo gaan we spinnen knutselen en lezen we verhalen
over spinnen. De herfst komt steeds meer de klas in.
Groep 3/4: juf Lia en juf Jessie
Wat leuk dat er deze week zoveel ouders bij de kanjertraining aanwezig waren. We hebben geluisterd
naar een verhaal over piekeren en hierover gepraat in de binnen-buitenkring. De afsluiting was een
maatjesspel waarbij iedereen even lekker kon bewegen.
Groep 3 heeft deze week de letters k en ij geleerd. Volgende week komt de z er nog bij en dan sluiten
we kern 3 al weer af. We oefenen hard met het zingend (vloeiend) lezen dus niet meer hakken.
Komende woensdag en donderdag van 8.30-9.00 uur kunnen de ouders van groep 3 een leesles
bijwonen. Op de deur hangt een intekenlijst.
Groep 4 heeft gewerkt met de liniaal en een meetlint. We weten nu wat centimeters en meters zijn.

We leerden de eer-oor-eur woorden, die schrijf je met ee, oo en eu en eel schrijf je met de ee.
Ook zijn weer bezig met tafelsommen. Kijk naar het plaatje en maak er een rekenzin mee. Bijv. 5 tafels
met 2 stoelen = 5x2=10. Ook leuk om thuis te oefenen met droge bonen of i.d. Maak hier groepjes
mee en tel met sprongen van 2, 3, 5, 10. Pas later gaan we de tafels uit ons hoofd leren.
Met lezen herhalen we de woorden van M4 en lezen we heel veel boeken! We hebben weer nieuwe
boeken gekregen en daar zijn we weer blij mee! Het zijn boeken waar je veel van kunt leren bijv. over
de stad, gebouwen en een encyclopedie.
Gisteren was de eerste muziekles van juf Eveline. We gingen bewegen als bas Ballon en leerden een
toverspreuk. De kinderen vonden het erg leuk. Fijn weekend allemaal!
Groep 5: juf Jossje en juf Chantal
Na de vakantie een Michieltje met veel informatie.
Als eerste, wat leuk dat er zoveel ouders aanwezig waren tijdens de Kanjertrainingles woensdag.
Bedankt voor jullie interesse en deelname!
Deze week hebben we tijdens de rekenles veel aandacht besteed aan klokkijken. De kinderen moesten
bij een klok zowel de tijd zoals je hem uitspreekt als de twee digitale tijden noteren. Dit was een
enorm pittige klus voor veel kinderen. Iedereen heeft nu in zijn schrift een stappenplan met tips
geplakt, dat ze kunnen gebruiken tijdens het oefenen en verwerken. Het is daarnaast ook goed om
thuis geregeld te oefenen met klokkijken. Dit kunt u doen door te vragen hoe laat het is, maar ook
door te vragen hoelang het nog duurt voor het bv. 12 uur is. Daarnaast kunt u op internet ook
spelletjes vinden als klokdomino of klokkenkwartet.
Ook hebben we geleerd hoe je getallen in een H T E- schema zet. Waar staat de 3 eigenlijk voor in het
getal 368 of in het getal 436? Vrijdag hebben we de week afgesloten met een rekencircuit om het
automatiseren te oefenen.
Tijdens de spellinglessen hebben we geleerd dat er woorden bestaan waar 2x de regel van het
klankgroepwoord in zit. De regel die hier bij hoort is bv. konijnen is een klankgroepwoord, de
klankgroep is ko-, de laatste klank is een oo, de oo is een lange klank, dus haal ik een klinker weg. Dan
volgt het tweede deel, de klankgroep is -nijn, de laatste klank is een n, de n is een medeklinker dus
schrijft ik het woord zoals ik het hoor.
Deze regel kan ook toegepast worden bij woorden waarbij de laatste klank van een klankgroep een
korte klank is (ik schrijf de medeklinker dubbel) of als de laatste klank van een klankgroep een
tweetekenklank is (ik schrijf het woord zoals ik het hoor.) Het toepassen van deze regel is iets waar we
nog enorm veel mee moeten oefenen de komende weken.
De taallessen hebben we afgesloten met het presenteren van onze gedichten in het theater van de
nacht! Er zaten enorm originele gedichten bij en ook gedichten waar de rijm nog even zoek was. 😊 De
toets hebben we vandaag gemaakt, de resultaten worden nog met de kinderen besproken.
De komende week staan alweer de laatste twee lessen van het tweede thema van Brandaan gepland.
De toets zal zijn op maandag 6 november.
Vanaf woensdag hebben we 4 weken lang een uur muziekles waarbij we aan de slag gaan met
instrumenten en het vormen van een schoolorkest.
Als laatste nog informatie over het schoolvolleybaltoernooi op 21 februari. Taurus organiseert elk jaar
voor groep 5 een schoolvolleybaltoernooi. Elk jaar nemen we met verschillende teams deel aan dit
toernooi en we zouden het leuk vinden om dit jaar ook weer van de partij te zijn. Een team bestaat uit
4 spelers en coach (ouder). Op school oefenen we het spel en maken we de teams. Het toernooi is
uiteindelijk op woensdagmiddag van 14.00 tot 15:30 uur. Vindt uw kind het leuk om hieraan deel te
nemen, wilt u dit dan aan mij doorgeven. Een team kan alleen deelnemen met een coach, dus vindt u
het leuk om een team te begeleiden (denk aan zorgen dat ze op de goede tijd op het goede veld zijn

en aanmoedigen 😊) wilt u dit dan ook aan mij doorgeven. Ook zoeken we een scheidsrechter voor
onze school. U kunt zowel bij groep 5 als 7 ingedeeld worden.
Groep 6: juf Josien en juf Jantine
De eerste periode van het jaar zit er weer op en we zijn alweer begonnen met de tweede periode. Dit
is altijd een erg gezellig, maar ook wel een drukke periode. Gelukkig zijn de eerste paar weken nog
rustig  Deze week zijn we goed van start gegaan. Donderdag stonden er 2 toetsen op het rooster. De
toets voor rekenen en een toets van Naut. Beide toetsen zijn erg goed gemaakt. Volgende week gaan
we beginnen met het tweede thema van Brandaan: Slavernij.
Afgelopen week zijn de muzieklessen weer begonnen. De ene week krijgen ze les van de muziek juf
Esther en de andere week krijgen ze een herhalingsles van mij. Vanaf woensdag krijgen we 4 weken
lang een uur muziekles waarbij we aan de slag gaan met instrumenten en gaan we een schoolorkest
vormen.
Afgelopen woensdag was er op school de mogelijkheid om te kijken in de klassen met de
Kanjertraining. Aangezien ik niet op woensdag werk en Jantine nog geen licentie heeft om
Kanjertraining te mogen geven, was dit voor groep 6 niet mogelijk. Ik nodig jullie uit om aanstaande
vrijdag om 8:30 uur mee te kijken bij een les over de Kanjertraining.
Tijd om mij even voor te stellen, want jullie zien mij natuurlijk regelmatig door de school lopen op
woensdag groep 6, vrijdag groep 1/2 en donderdag af en toe in verschillende groepen.
Ik ben getrouwd en wij hebben 3 kinderen tussen de 21 en 16 jaar. We zijn in Driebergen gaan wonen,
vanwege de prachtige omgeving.
Sinds mijn 17e heb ik altijd veel kinderwerk gedaan(kinderkampen, pleegzorg, zondagschool), want
kinderen zijn mijn eerste passie.
Verder hou ik van zingen, gitaarspelen , planten en lezen.
Op een andere school van Fectio heb ik 10 jaar gewerkt, meestal in de groepen 5 en 6.
Vorig schooljaar mocht ik invallen op bijna alle scholen van Fectio. Dat was heel dynamisch en ik heb
nieuwe methoden mogen zien en veel bij kunnen leren. Dit schooljaar stopte de invalpool van Fectio
en heb ik op de St.Michiel een vaste plaats voor dit seizoen. Het voordeel is dat ik dit jaar weer bij een
team hoor en tijdens de studiedagen bijgeschoold wordt in bv. spelling en taal. Ook kan ik langer
genieten van dezelfde kinderen, iets wat ik natuurlijk miste bij het invallen. De kop is inmiddels van
het jaar af en ik begin al aardig te wennen. Tot ziens.
Jantine van der Straaten
Groep 7: juf Manon en juf Willeke
Hatsikidee! De eerste week na de vakantie zit er alweer op. We hopen dat iedereen genoten heeft
deze vakantie. Het weer was in ieder geval een cadeautje. Deze week zijn we gestart met de
langermaakwoorden van spelling. De regel is: Langermaakwoord. Ik maakt het woord langer, dan hoor
ik of ik het woord met een d of een t moet schrijven. Deze regel hebben wij een aantal keer herhaald
in de klas en moet nu bij iedereen in het hoofd gaan zitten. De woorden waar wij deze regel op toe
moesten passen, waren niet zo gemakkelijk, want de d of t staat niet altijd aan het eind van het
woord. Dit kan ook in een samenstelling aan het eind van het eerst woord staan (schild-pad, handdoek). Wij hebben vooral geoefend met zinnen als: De lieverd heeft voor mij een verrassing geregeld,
maar ook; Ik ga het liefst fietsend naar de stad. Tijdens rekenen gaat het nu over delen en
vermenigvuldigen met breuken ( 4x ¼ = 1). Dit oefenen we in context en met tekenen en ook
daadwerkelijk knippen van pizzastukjes. Als er op school een instructieles van rekenen wordt gegeven,
mogen de kinderen extra oefenbladen mee naar huis nemen over de net aangeboden stof. Er zijn veel
kinderen die hier gebruik van willen maken, dus u zult vast af en toe een oefenblad mee naar huis zien

komen. Op het blad staat altijd een stukje uitleg en een bijpassende oefening. De bladen kunnen op
school weer nagekeken worden als daar behoefte aan is.
Als laatste staat er voor aankomende maandag een toets Engels gepland en dinsdag een toets van
Naut (biologie/techniek).
Groep 8: juf Anouk
Wat fijn om gewoon weer voor de klas te kunnen staan! Na enkele weken waarin mijn gezondheid het
behoorlijk liet afweten, voelde het weer als vertrouwd om samen met de kinderen het pad richting
Voortgezet Onderwijs te bewandelen.
Velen van u heb ik voor de vakantie gesproken met betrekking tot het Voorlopig Advies. Een aantal
gesprekken heeft deze week nog plaatsgevonden. Eind januari volgt er een tweede ronde op
uitnodiging of op intekening, vergelijkbaar met de novembergesprekken van de overige groepen. Met
enkele ouders is er afgesproken om een toets-trainer m.b.t. begrijpend lezen mee naar huis te geven.
Deze kunt u op korte termijn verwachten. Eén tekst per week is voldoende. Het leermoment zit vooral
in het nabespreken en het hierbij laten verwoorden, hoe uw zoon/dochter aan het antwoord is
gekomen.
Juf Chantal liep deze hele week stage, dus er was voor mij veel gelegenheid om in kleinere groepjes
aan de slag te gaan. Aangezien zij vierdejaars is, zijn er immers meer momenten dat ik buiten de groep
ben, omdat zij ook alleen de klas moet draaien. Vanzelfsprekend hebben wij veel overleg, zodat ik op
de hoogte blijf van de vorderingen en de aandachtspunten van de kinderen.
Zoals u weet draaien wij voor spelling hetzelfde programma als groep 7. Wat wij deze week dus
hebben gedaan, kunt u in het stukje van juf Willeke lezen.
Daarbij zijn de blokken van Naut en Engels weer afgesloten. Volgende week gaan wij een voorzichtige
start maken met het uitproberen van één van de kanshebbers voor de nieuwe methode Engels. Wij
zijn enorm benieuwd hoe de kinderen deze methode gaan ervaren.
Bij rekenen is er gestart met een nieuw blok. Hierbij kwamen het cijferend vermenigvuldigen met
kommagetallen en staartdelingen inclusief rest aan bod. Hiervan zijn oefenbladen mee naar huis
gegaan. Zie het als een extraatje, want ik heb gezien dat de kinderen de aangeleerde strategie in de
praktijk prima kunnen toepassen. Wat de opdrachten lastiger maakt, is het feit dat de kinderen ook de
som uit comlexere contexten moeten halen. Dit vergt voor een deel van de groep nog wel enige
oefening. Om die reden is de verwerking voor hen op maat gemaakt. Zij hebben de taak gekregen om
aan de hand van de rekeninformatie eerst de som te bepalen en deze te noteren in hun schrift. Het
uitrekenen van de som was dus even ondergeschikt.
Vandaag is de loting geweest met betrekking tot de Jeugdraad. Een moment waarbij vreugde en
verdriet heel erg dicht bij elkaar liggen. Heeft u vragen rondom de loting, dan wil ik u graag verwijzen
naar de organisatie van de carnaval. Wij bieden op school slechts de gelegenheid, omdat een
klassensituatie de meest handige manier is om iedereen te bereiken.
Gelet op de emotie was er voor enkele kinderen geen plek om de toets van Engels te maken. Daarbij
ging er lestijd verloren, omdat er veel behoefte was om na te praten over de loting. Om die reden heb
ik de keuze gemaakt om de toets van Engels te verplaatsen naar maandag.
Vanaf midden november ga ik van start met de onderwijskundige Rapporten. Om dit in alle rust te
kunnen doen, werk ik hiervoor thuis. Stagiaire Chantal staat dan voor de klas en juf Chantal ( ’t Lam)
zal haar als ervaren leerkracht bijstaan. Juf Chantal zal zich vooral bezig gaan houden met de
verlengde instructie en het voorbespreken van lessen gericht op kinderen die hier behoefte aan

hebben. Ook de kinderen die méér aankunnen, krijgen van haar enige begeleiding, mocht de lesstof
hierom vragen.
De eerste dag dat ik buiten de klas werk is 13 november, het volgende moment is 20 november.
Fijn weekend!

