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Uit de school
Muziek
Na de herfstvakantie zijn de muzieklessen met de vakdocenten van het Houtens muziekcollectief weer
gestart. Eveline Schroen geeft de lessen in groep 1 tot en met 4. Esther Crajé geeft de lessen in groep 5
tot en met 8. Ook dit jaar geven de eigen leerkrachten de vervolglessen op de lessen van de
vakdocent. Er is al enthousiast gezongen onder pianobegeleiding. Als school hebben we ons
assortiment met percussie instrumenten uitgebreid en ook deze zijn al goed gebruikt.
Groep 5 en 6 zijn deze week gestart met extra bijzondere muzieklessen. Daarover leest u in dit
Michieltje meer.
Engels
Zoals ik u vertelde op de informatieavond in juni, gaan we op de St. Michiel Engels geven aan alle
kinderen vanaf groep 1. Onze kinderen zullen er steeds meer belang bij hebben goed Engels te
spreken, lezen en schrijven. Zowel privé als in hun loopbaan. Ook nu komen jonge kinderen via
televisie en computer games al vroeg in aanraking met Engels. Door in groep 1 te starten met Engels
leggen we een basis en benutten we het plezier wat jonge kinderen hebben in het leren van een
nieuwe taal.
Dit schooljaar is het jaar van het experiment en het kiezen van een goede methode. Tussen de herfsten kerstvakantie proberen we de methode ‘Join in’ uit. We zijn benieuwd wat de kinderen er thuis
over vertellen.
Leerlingenraad
Donderdag 9 november is de eerste vergadering van de leerlingenraad. Op de eerste vergadering
mogen de vertegenwoordigers uit iedere groep twee onderwerpen inbrengen waar ze het graag over
willen hebben dit komende jaar. In de vergadering gaan we dan met elkaar besluiten welke
onderwerpen we voor dit jaar kiezen om te bespreken in de leerlingenraad. Niet alle ingebrachte
onderwerpen zullen dus aan bod gaan komen. Met het eerste onderwerp maken we een start.
Vooraf aan de vergadering kunnen de vertegenwoordigers bij hun medeleerlingen informeren en
overleggen welke thema’s ze mee zullen nemen naar de raad.
Als directeur ben ik nieuwsgierig naar welke onderwerpen worden ingebracht. Ik kijk uit naar de
eerste vergadering.
Workshops
Vanaf volgende week vrijdag willen we in de bovenbouw gaan werken met workshops. Dit in het kader
van talentontwikkeling. We hebben al een mooie indeling met mensen die deze workshops kunnen en
willen geven, maar daar kunnen we nog heel goed hulp bij gebruiken. Het gaat om vrijdag 10, 17 en 24
november van 14:00 uur tot 15:00 uur. Het gaat om de workshops; natuur, houtbewerken, koken,
handletteren, creatief schrijven, vilten, textiel bewerking en proefjes.
U kunt zich opgeven bij willeke@stmichiel.nl of bij josien@stmichiel.nl
Agenda
6 november, 14.30 – 15.00 uur: Inloopmoment groep 3 t/m 8
7 en 9 november:
Novembergesprekken groep 1 t/m 7

Schoolorkest MiCeciel
Basisschool Sint Michiel en muziekvereniging Caecilia geven alle kinderen van groep 5 en 6 een
bijzondere kans. Ze mogen meedoen aan het nieuwe muziekproject: Schoolorkest MiCeciel!
Muziek maken is een fantastische hobby:
- je wordt er nog slimmer van;
- je krijgt lef om voor te dragen;
- je leert samenwerken;
en het is ook nog eens ontzettend leuk. Zélf muziek maken, wie wil dat nou niet?
Ieder kind kan het leren. We hebben bugels, trombones, trompetten, … je hoeft echt geen
natuurtalent te zijn om daar muziek uit te halen. Sporten kan toch ook iedereen?
Op vier woensdagochtenden in november komt André Vulperhorst, muziekleraar van Caecilia, naar de
basisschool. In groep 5 en in groep 6 krijgen alle kinderen een echt blaasinstrument in handen en
krijgen ze een uur orkestles. Op donderdag 23 november gaat het wonder gebeuren. Dan geven de
kinderen van 19-20 uur een concertje in De Wiese samen met Muziekvereniging Caecilia. Iedereen
mag komen luisteren, ouders, opa’s, oma’s en wie maar wil horen wat je in vier muzieklessen kunt
leren. Ook de slagwerkgroep van Caecilia zal van de partij zijn. Noteer die datum alvast!
Wie dit heeft meegemaakt, die wil méér! En dat kan, want na de kerstvakantie gaan we een echt
schoolorkest oprichten. Alle leerlingen die samen muziek willen maken en daar goed in willen worden,
mogen meedoen. Hoe dat kan laten we nog wel weten. Afgelopen woensdag, 1 november, zijn we
begonnen met het orkestproject en dat was heel erg leuk! November wordt een geweldige
muziekmaand voor groep 5 en 6. We gaan iets moois beleven!
Marjolein Kool van Cecilia
Marjolein Sturkenboom van St. Michiel
Uit de OV
Wow, wat veel aanmeldingen hebben we al gekregen voor hulp bij de decemberactiviteiten!
Geweldig, hier zijn we erg blij mee!
Er is één kleine verandering in het schema gekomen: het opruimen van de sinterklaasversiering is op 5
december van 13:00uur tot 14:00uur.
Wil je ook nog ergens bij helpen? We kunnen nog wat hulp gebruiken op vrijdag 17 november om de
school te versieren in het thema Sinterklaas! Dus ben je goed in het maken van raamversieringen of
help je graag mee om de school leuk te versieren? Geef je dan nog even op en kom ons helpen. Alvast
bedankt!
Afgelopen zondag was de wedstrijd van FC Utrecht waar velen ouders en kinderen heen zijn gegaan.
Het was weer een geslaagde dag!
Groep Blauw en Rood: juf Annemieke, juf Marjolein, juf Hanneke en juf Nelleke
Alle kinderen hebben donderdag het beschilderde potje voor Allerzielen mee naar huis genomen. Wat
zijn ze mooi versierd. Veel kinderen hebben een kaarsje aangestoken om een dierbare te herdenken.
De herfstknutsel voor de kinderen uit groep 1 was een heus toverwerk. Ze mochten met lijm een
spinnenweb tekenen op een wit papier. Na een nachtje drogen mochten ze het werk beschilderen met
blauwe ecoline. Wat bleek. Het spinnenweb kwam heel mooi wit tevoorschijn. Een tovertruc!!!

Vervolgens werden er mooie spinnen opgeplakt en is het werk omlijst met mooie gekleurde stroken.
Kijkt u volgende week even met uw kind naar de kunstwerken? Ze zijn echt trots op hun werk en de
juffen ook 😉
De kinderen uit groep 2 kunnen al heel goed zelf een zin bedenken met een woord van het thema
herfst. Ook kunnen zij een spinnenweb met verschillende materialen maken en laten zien. Een
bordtekening, een schilderij en een Kapla-werk. De kinderen hebben met veel plezier aan de
spinnenwebben gewerkt.
Komende week staan de knutsels en lessen in het teken van paddenstoelen. Het wordt steeds meer
herfst in de groepen.
Groep 3/4: juf Lia en juf Jessie
Groep 3 is met juf Jessie naar de kerk geweest om alle kaarsjes weg te brengen voor Allerzielen. In de
kerk hebben ze gekeken naar een tentoonstelling over seizoenen. Ook werd hier leuk bij verteld.
Een aantal ouders hebben mee gedaan met een leesles en dat vonden we allemaal erg leuk.
Ook hebben we al wat lessen Engels gedaan. Ik praat Engels en doe allerlei bewegingen voor. Alle
kinderen doen goed mee en weten al best veel woorden.
In de gymzaal hadden we veel plezier met een spannende estafette en het matten schuifspel.
We zijn weer begonnen met een nieuw rekenblok. Groep 3 gaat weer verder met de bussommen.
Groep 4 moet veel oefenen met splitsen want dit blijft lastig. Komend blok leren we de tafel van 2.
Groep 5: juf Jossje en juf Chantal
Er zijn nog weinig aanmeldingen voor het volleybaltoernooi. Wie o wie wil er meedoen, het is echt een
enorm leuke middag 
We zijn deze week begonnen met proeflessen Engels. De kinderen vonden het erg leuk om deze lessen
te krijgen en wisten ook al best veel. Dinsdag hebben ze bingo gespeeld met juf Lia. Wist u dat het
getal fiftien (ook echt zo uitgesproken) bestaat?
Tijdens de rekenlessen zijn we geregeld bezig met de tafels. Opvallend is dat veel kinderen nog weinig
tafels geautomatiseerd hebben. Helaas lukt het niet om dit alleen op school te oefenen. Het zou fijn
zijn als u thuis ook de tafels met uw kind oefent en dan vooral op tempo. U kunt bv. samen traptredes
springen 4-8-12-16 etc. of met een stopwatch op tijd zoveel mogelijk tafels beantwoorden.
Groep 8: juf Anouk
Ter info alvast een korte mededeling: Komende maandag starten wij in de gymzaal. Dit in verband
met de klasseninloop om 14.30 uur. Kinderen die van huis komen mogen direct doorlopen/rijden. Ik
vertrek zelf om 12.50 uur naar de zaal, samen met de kinderen die gebruik maken van Kinderstralen.
Wat een draken van sommen zijn die verhoudingstabellen toch. In groep 7 is er door Angelique hard
aan getrokken en ook dit jaar oefenen wij ons suf. De aanhouder wint, dus voorlopig bikkelen wij nog
even door.
Donderdag leek er even adempauze. Er stond meetkunde op het programma. Maar hoe zat het ook al
meer met km-hm-dam? Wanneer moest je nu x10 doen en wanneer :10?
Een klein ezelsbruggetje kan geen kwaad, want ….. je weet dat 1 km hetzelfde is als 1000 m.
Dus als je kijkt naar de volgorde van maat-aanduidingen, dan is het in één oogopslag vast te stellen.
Lastiger werd het om vervolgens met de oppervlakte en kubieke maten aan het werk te gaan. Hierbij
is er met krijt getekend op de vloerbedekking (“juf, mag dat wel van juf Judith?” , zijn er literpakken
gevuld met water om even hard weer leeg gekieperd te worden in een plastic dm3. Alles werd in het
werk gesteld om het inzicht te vergroten. En jawel…. langzaam kwam het besef. Het is nu nog géén
toetsdoel, dat komt pas bij blok 4 aan de orde.

Taal stond in het teken van “beeldend taalgebruik” en het verschil tussen “directe / indirecte rede”.
Deze informatie kwam goed van pas bij het schrijven van een mysterieus verhaal. Tussen neus en
lippen door kwam ook het begrip “schrijfplan” aan bod. Eveneens iets waar een schrijver veel gebruik
van maakt.
Tot slot vallen er streepjes te verdienen. De klas eindigde vorige week vrij onrustig en de herfststorm
bleek deze week nog niet helemaal uitgeraasd. Een mopperende juf is ook niet zo leuk, vooral niet
omdat ik merkte dat de meeste kinderen echt hun stinkende best deden om de sfeer gezellig te
houden. Kortom, hoogste tijd voor een positieve “drive”. Gedurende de dag kunnen alle kinderen op
persoonlijke titel streepjes verdienen. Denk hierbij aan werkhouding, op tijd materialen op tafel
hebben en bovenal mond dicht tijdens instructiemomenten. Bij de start kunnen zij bij 10 streepjes al
een beloningskaartje á là Albert Heijn verdienen. Vanzelfsprekend wordt de hoeveelheid streepjes
langzaam opgevoerd om uiteindelijk het systeem weer los te kunnen laten.

