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Uit de OV
Sinterklaas
Vanmorgen hebben we de school versierd in het thema Sinterklaas. Wij willen graag de hulpouders die
vanmorgen konden komen helpen bedanken voor hun hulp! Fijn dat jullie ons hebben geholpen de
school feestelijk te maken! Daarnaast nog een speciaal dank naar de Opa van Noortje die voor onze
school druk in de weer is geweest om van hout mooie versiering te maken! Wat is het mooi geworden.
Dit heeft vanmorgen al voor veel enthousiaste gezichten gezorgd bij de kinderen op school.
Oudervereniging zoekt oventjes!
Sinterklaas is alweer bijna in het land! En wat is er nou leuker om zelf je pepernoten te bakken!
Alle kinderen mogen, onder begeleiding van de oudervereniging en hulpouders, zelf bakken op
woensdag 29 november. Wat ontzettend veel aanmeldingen hebben we gekregen voor hulpouders!
Super!
Om alles ook te kunnen bakken zijn wij nog op zoek naar oventjes. Heeft u een oventje die wij die dag
mogen gebruiken dan kunt u dat doorgeven via de mail aan: ov.stmichiel@gmail.com
of aan een van de ov leden. Alvast hartelijk bedankt!
Groep Blauw en Rood: juf Annemieke, juf Marjolein, juf Hanneke en juf Nelleke
Het thema herfst is afgesloten en maakt plaats voor de Sint. In de klassen hebben we deze week al
naar het Sinterklaasjournaal gekeken en de kinderen hebben vrijdag hun schoen gezet. We hopen dat
het allemaal goed komt met de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Afgelopen dinsdag hebben we de
eerste dansles over Sinterklaas gekregen van juf Bente van Dansja. De kinderen dansen de komende
twee weken op Sinterklaasmuziek en leren een dansje aan. Op dinsdag 28 november om 9.15 uur kunt
u dit dansje in de gymzaal komen bekijken. De kinderen mogen deze dag ook in hun pietenpak naar
school komen.
We kunnen nog volop oud speelgoed gebruiken voor in de speelgoedwinkel zodat we daar volgende
week lekker kunnen spelen. Graag voorzien van naam meenemen naar school! Alvast bedankt!
Groep 3/4: juf Lia en juf Jessie
Alle herfstspullen zijn opgeruimd en de school is in Sinterklaassfeer gebracht. Wat ziet het er gezellig
uit! Afgelopen dinsdag hebben we de eerste dansles over Sinterklaas gekregen van juf Bente van
Dansja. De kinderen dansen de komende twee weken op Sinterklaasmuziek en leren een dansje aan.
Op dinsdag 28 november om 13.45 uur kunt u dit dansje in de gymzaal komen bekijken. De kinderen
mogen deze dag ook in hun pietenpak naar school komen. Komende week leren we de korte klank U
en dan sluit groep 3 kern 4 af. Met rekenen gaat het steeds beter met de bus- en splitssommen. Ook
leren we tellen in sprongen van 2.
Groep 4 heeft geleerd wat samenstellingen zijn (voetbal, vulpen, schoenendoos) en dat je bij de EEUW
en IEUW moet denken aan de U. Ook hebben we weer veel met sprongen van 10 geteld (heen en
terug bijv. 37-47-57 etc. of 96-86-76). Dit is nog best moeilijk en dit gaan we nog heel veel oefenen.
Komende donderdag is juf Lia vrij en vervangt juf Jantine.
Fijn weekend allemaal!

Groep 5 en 6: Schoolorkest MiCeciel
Afsluiting orkest-project
De kinderen van groep 5 en 6 hebben nu drie keer
orkestles gekregen van muziekdocent André
Vulperhorst op een echt blaasinstrument en op
donderdagavond 23 november gaan ze laten horen
wat ze geleerd hebben. Alle kinderen van St. Michiel
zijn samen met hun ouders, opa’s, oma’s, broertjes,
zusjes, van harte welkom in De Wiese. Van 19 – 20
uur verzorgt het orkest van groep 5 en 6 een
kinderconcert samen met Muziekvereniging Caecilia
en de slagwerkgroep. De kinderen van groep 5 en 6
moeten al om 18.30 uur aanwezig zijn voor de soundcheck. Ze kunnen dan ook hun oplossing van de
Woordzoeker inleveren en misschien wel een prijs winnen. Na afloop van het concert krijgen alle
muzikanten een muziekdiploma en kunnen ze lid worden van schoolorkest MiCeciel.
Schoolorkest MiCeciel
Na het korte orkestproject gaat St. Michiel samen met Muziekverenging Caecilia in januari
schoolorkest MiCeciel oprichten, waar alle kinderen van groep 5 tot en met 8 aan mee mogen doen.
Muziekdocent André Vulperhorst dirigeert verschillende jeugd- en schoolorkesten in Nederland en wil
ook op St. Michiel een start maken. Stel je voor: een basisschool met een eigen schoolorkest. Dat is
bijzonder! André geeft na de kerstvakantie elke woensdagmiddag van 13 – 14 uur orkestles in de
gemeenschapsruimte op school. De leerlingen die mee willen doen, krijgen een eigen blaasinstrument
mee naar huis, en na een tijdje gaat het orkest optreden op school en in het dorp, ook samen met het
grote orkest en de slagwerkgroep van muziekvereniging Caecilia. Voorlopig proberen we dit tot aan de
zomervakantie en kost deelname inclusief huur van het instrument, €100,=. Hopelijk wordt het de
start van een prachtige traditie. Muziek kan je leven leuker maken. Goed voor nu en later! Wie zich wil
opgeven of nog vragen heeft kan contact opnemen met Marjolein Kool, koolm@xs4all.nl, 0306011201
Groep 5: juf Jossje en juf Chantal
Gisteren heeft uw kind een lootje meegekregen voor de surprise. De bedoeling is dat er een surprise
geknutseld wordt, een gedicht geschreven wordt van tenminste 6 regels en een cadeautje toegevoegd
van € 3.50. De surprises moeten maandag 4 december mee naar school genomen worden (als uw kind
overblijft in de ochtend, anders graag tussen de middag) verpakt in een vuilniszak om te voorkomen
dat er al iets zichtbaar is en de naam niet zichtbaar op de surprise. De surprises worden op het podium
geplaatst bij het cijfer van de klas.
Groep 6: juf Josien en juf Jantine
Gisteren heeft uw kind een lootje meegekregen voor de surprise. De bedoeling is dat er een surprise
geknutseld wordt, een gedicht geschreven wordt van tenminste 8 regels en een cadeautje toegevoegd
van € 3.50. De surprises moeten maandag 4 december mee naar school genomen worden (als uw kind
overblijft in de ochtend, anders graag tussen de middag) verpakt in een vuilniszak om te voorkomen
dat er al iets zichtbaar is. De surprises worden op het podium geplaatst bij het cijfer van de klas.
Deze week hadden de kinderen een toets van Brandaan! Het was wel duidelijk dat de kinderen het
een interessant onderwerp vonden, want ze hebben allemaal een voldoende!!! Vandaag hebben ze de
toets van rekenen gehad + de eerste hoofdrekentoets.

Groep 7: juf Manon en juf Willeke
Deze week was een pittige week qua leerstof. Vooral rekenen viel niet mee. We hebben weer geleerd
hoe je moet rekenen met een verhoudingstabel. En dit keer moesten we er ook breuken in
uitrekenen. Niet gemakkelijk. In de klas gaan we nog eens extra oefenen op het eruit halen van helen
(bv 6 x 2/3 = 12/3 = 4 hele). De extra oefenstof ligt weer in de postvakjes of zijn inmiddels al thuis. Ook
met spelling hebben we extra de regels geoefend. Opvallend is dat de regels goed opgenoemd kunnen
worden, maar het toepassen blijft lastig vooral bij woorden al hygiënisch, chrysanten, plateau. We
gaan de uitdaging aan. In de klas hangen de regels en degene die we kennen, draaien we om. Wat
gaat ons lukken voor de kerst? Het onderwerp voor taal is deze keer Flits. Het gaat om fotograferen,
de pers en BN-ers. Afgelopen week hebben we rondom dit thema veel woorden geleerd als;
persvrijheid, statief, telelens, portretrecht, maar ook fotoshoppen. Dat laatste woord was een leuke
ingang voor een discussie over een foto van Madonna zonder en met fotoshop….dat was schrikken! En
hoe zit dat dan met al die andere modellen in bladen en tijdschriften? Interessant!
Donderdagmiddag hebben we lootjes getrokken voor Sinterklaas. Het is de bedoeling dat de kinderen
zelf (een beetje hulp mag natuurlijk) een mooie, leuke, verrassende, te gekke surprise maken die voor
iedereen leuk is om te krijgen. Het cadeautje dat erin mag, mag niet meer dan €3,50 kosten en we
proberen het natuurlijk allemaal zo lang mogelijk geheim te houden…..sssstt……
Vanaf vandaag zijn we gestart met een nieuw project. Mediamasters! Een leerzaam en leuk online spel
via het digibord waarbij we vanalles leren over de media, vloggen, internet, whats-app etc. en dan
vooral de omgang hiermee. U krijgt nog een aparte brief hierover met verdere uitleg. En dan als laatst:
in groep 7 begint het soms al een beetje te kriebelen bij de kinderen, ouders stellen vragen en de
kinderen horen veel van de kinderen uit groep 8: het VO. Soms komt de vraag of je in groep 7 ook naar
scholen mag kijken. Ja dat mag! Misschien zelfs heel leuk. Gewoon om sfeer te proeven, kijken naar
een school zonder dat de keuzedruk er al achter zit. In de gang op het bord hangen daarom al posters
met de data van de opendagen van een aantal scholen en 27 november komen twee leerlingen van
het Wellant College vertellen over hun school.

