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Uit de school
Social Schools: 58% van de kinderen heeft tenminste één ouder met een actief account
2 uur nadat we de toegangscodes maandag hadden verstuurd, had 19% van de leerlingen tenminste
één ouder met een actief account. Na 24 uur was dit 39%. Inmiddels zitten we vrijdag op 58%.
We hebben veel enthousiaste reacties gekregen over de gebruiksvriendelijkheid, de vormgeving en
natuurlijk ook de inhoud van de berichtjes.
Een opmerking die meermalen terugkwam: ‘we kunnen niet reageren’. Dat klopt. We gebruiken Social
Schools om u te informeren. Alleen bij een gericht verzoek om ergens aan deel te nemen zult u
kunnen reageren. Dit om de leerkrachten ook wat te beschermen tegen een intensieve
communicatiestroom. Ook kunt u zelf geen berichten plaatsten. Op deze manier zijn wij als school in
staat de verantwoordelijkheid te houden over de inhoud van de berichten.
We gaan er de komende weken nar streven dat 100% van de gezinnen aangesloten is op Social
Schools. Wellicht kunt u elkaar hier ook bij helpen.
In dit instructiedocument leest u alle informatie over Social Schools en het instructiefilmpje maakt u
eveneens wegwijs in Social Schools. Heeft u geen uitnodiging gekregen? Dan kunt u zelf een account
aanmaken en lidmaatschappen aanvragen voor de klas(sen) van uw kind(eren). Hoe u dat doet, kunt u
lezen in de bijlage bij dit Michieltje. Wij hopen u zo snel mogelijk te zien op Social Schools!
Agenda
5 december:
12 december:
21 december:
21 december:
22 december:
25 december t/m 6 januari:

Sinterklaasfeest (alle kinderen continurooster 8.30 – 14.00 uur)
Groep 1 t/m 4 hele dag vrij i.v.m. studiedag
Alle kinderen ’s middags vrij i.v.m. kerstviering
Kerstviering (17.00 – 19.15 uur)
Alle kinderen 12.00 uur uit
Kerstvakantie

Uit de OV
Jingle & Mingle 2017
Kom naar Jingle & Mingle! Een kerstfeest, speciaal voor alle ouders! In de bijlage vindt u de
uitnodiging.
Kerstknutsel
Op donderdag 14 december gaan alle kinderen de kerstknutsel maken. Wilt u ervoor zorgen dat uw
kind uiterlijk vrijdag 8 december een schoon klein glazen potje met deksel meeneemt naar school.
Bijvoorbeeld een jam potje.
Uit de MR
Ik in de MR?! Dit kan!
De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk klankbord als vertegenwoordiging van alle ouders
en leerkrachten en bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders.
De MR wordt door de directie op de hoogte gesteld van alle beleidsplannen die worden ontwikkeld.
In de vergadering wordt uitgelegd welke gedachten en doelen het bestuur en directie hebben bij alle
plannen die worden ontwikkeld.
Bestuur en directie horen van de ouders in de MR hoe de plannen op hen als ouder overkomen.

De MR heeft instemmingsrecht op zaken die het werken in de school grondig zou kunnen veranderen.
De MR wordt veelvuldig om advies gevraagd, bijvoorbeeld tot in hoeverre men als ouder tegen zaken
aan kijkt en of men nog tips heeft vanuit hun positie.
Het werken in de MR gaat altijd over het schoolbeleid als geheel. U kunt zitting nemen in de MR
gedurende de periode dat uw zoon of dochter op school zit. Jaarlijks wordt er zo’n acht tot 10 keer
vergaderd.
Aangezien onze ouders de raad zullen verlaten, staan er twee vacatures op stapel. De één op korte
termijn en de ander in principe op langere termijn. Wellicht dat in u een toekomstig nieuw lid schuilt.
Dus voelt u zich betrokken bij het reilen en zeilen van de school en wilt u graag met ons meedenken,
reageer dan vóór 15 december a.s.! U kunt dit doen door een mail te sturen naar
jossje.klaessen@stmichiel.nl of anouk.wijne@stmichiel.nl. Wij kunnen u informatie sturen over de
MR. Mocht u het werk van de MR een keer van nabij willen meemaken, dan kunt u altijd een keer een
vergadering bijwonen. De eerste vergadering staat gepland voor 16 januari 2018 om 19.30 uur, in de
teamkamer van de St. Michiel. Wij hopen u te mogen begroeten.
Jossje Klaessen (leerkracht groep 5) Anouk Wijne (leerkracht 8)
Feesten en activiteiten
Sinterklaasfeest
Dinsdag 5 december is het weer zover. Sinterklaas brengt onze school en de peuterschool 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 kinderen niet altijd goed te zien, door de auto's en fietsen die op de Lagedijk en de Jhr.
Ramweg geparkeerd staan. Daarom willen wij u verzoeken om die dag NIET te parkeren op de Lagedijk
en de Jhr. Ramweg tussen de Kloosterbrug en 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. Zij
komen met de leerkracht naar buiten. De bovenbouw vrijdagochtend op het plein. Sinterklaas komt
dit jaar aan over de Jhr. Ramweg, op deze manier kunnen de kinderen hem al eerder aan zien komen.
U bent van harte uitgenodigd om de intocht van Sinterklaas bij te wonen. Wilt u er rekening houden
dat de kinderen vanaf de parkeerplaats en voorspeelplaats de Jhr. Ramweg volledig kunnen zien?
Groep Blauw en Rood: juf Annemieke, juf Marjolein, juf Hanneke en juf Nelleke
Wat een spannende week hebben wij achter de rug! Dinsdag hebben we gedanst voor alle papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s! Wij hebben hen de dans laten zien die we geleerd hebben van juf Bente van
dansschool Dansja. De afgelopen 3 weken hebben we hier hard voor geoefend. De kinderen zagen er
geweldig uit in hun pieten en sintpakken. Toen we deze dag weer terug op school kwamen, was het
wel even schrikken, want de klassen stonden helemaal op zijn kop. De rommelpieten waren langs
geweest! Gelukkig hadden ze ook nog wat lekkers voor ons achtergelaten en was er een pietenbericht
op het digibord. De pieten waren op zoek gegaan naar de sleutel van de Schatkamer. In deze
schatkamer liggen alle cadeautjes voor 5 december. Op zolder hebben wij deze kamer gevonden, maar
de deur zat inderdaad op slot. Als dit maar goed komt op 5 december….
De kinderen uit groep 2 hebben deze week de letter van de week; de S, gezocht op een verhalenblad.
Ook zijn er woensdag heerlijke pepernoten gebakken. Wij kijken uit naar een leuk sinterklaasfeest
volgende week. De kinderen hebben deze dag continurooster en mogen verkleed als Sint of Piet naar
school komen.
Woensdag 6 december mogen de kinderen speelgoed meenemen om op school mee te spelen.
Breekbaar speelgoed of speelgoed met kleine onderdelen kunt u beter niet meegeven. Vergeet u niet
het speelgoed te voorzien van een naam?
Groep 3/4: juf Lia en juf Jessie

Ook in groep 3/4 loopt de spanning op. We zijn helemaal in de stemming en doen pieten of sint dictee
met woorden als: de springpieten, de schoorsteen en de mijter. Ook het rekenen met pepernoten,
sinterklaaslezen en het doen van sintspelletjes was een groot succes. Groep 4 heeft weer heerlijk
voorgelezen aan groep 3. We hebben deze week veel gedanst en het optreden voor de ouders ging
heel goed (op de Social Schools maar goed komt op 5 december! De kinderen hebben dan
continurooster en mogen verkleed als Sint of Piet naar school komen.
Woensdag 6 december mogen de kinderen speelgoed meenemen om op school mee te spelen.
Breekbaar speelgoed of speelgoed met kleine onderdelen kunt u beter niet meegeven. Vergeet u niet
het speelgoed te voorzien van een naam?
De kinderen van groep 4 die nog geen inlog hadden op Ambrasoft hebben deze vandaag mee naar
huis gekregen. Met dit computerprogramma kan uw kind met verschillende spelletjes haar/zijn
rekenvaardigheid vergroten.
Groep 5: juf Jossje en juf Chantal
We zoeken nog steeds een scheidsrechter die wil helpen met het volleybaltoernooi! Broers, zussen
etc. mogen ook aanmelden.
De komende week staat de toets van rekenen, blok 4, gepland. Hierbij wordt gevraagd naar het
splitsen van grote getallen in honderdtallen, tientallen en eenheden. Ook komen er weer tafels en
deelsommen aan bod en mag er geld opgeteld worden.
Denkt u er maandag aan dat de surprise mee naar school moet. Verstopt in een vuilniszak, met de
naam van diegene voor wie hij is, afgedekt. Ook mogen de kinderen, zoals u misschien al gelezen heeft
in Social Schools, een gezelschapsspel meenemen. Het gaat om een spel dat gespeeld kan worden
door 4 kinderen en dat niet al te veel uitleg behoefd.
De toets van Meander zal op maandag 11 december plaats vinden.
Groep 6: juf Josien en juf Jantine
Wat een gezellige en drukke tijd is de maand december toch. Eerst aan de slag met Sinterklaas,
surprises maken en flink nadenken over een mooi gedicht. Altijd fijn, als de taalmethode daar op
aansluit met een ‘dicht-les’. Aankomende maandag is het de bedoeling dat alles af is en de kinderen
de surprises mee naar school nemen. Graag ingepakt in een vuilniszak met het gedicht (met de naam
naar de binnenkant) op de surprise geplakt, dus ín de vuilniszak. Dit i.v.m. met het klassikaal uitpakken
van de surprises, toch leuk als ze kunnen raden voor wie welke surprise gemaakt is. De surprises
kunnen voor groep 6 aan de rechterkant van het podium geplaatst worden. De kinderen die
overblijven kunnen ze ’s morgens meenemen, de kinderen die thuis lunchen kunnen ze tussen de
middag meenemen. Veel knutselplezier nog, als het nog niet helemaal af is!
Van de Sint springen we vervolgens door naar de Kerst. Wellicht heeft u al wat kerstliedjes voorbij
horen komen. Wij zijn namelijk al begonnen met het oefenen van de kerstmusical. Het is de bedoeling
dat de kinderen volgende week al (bijna) zonder boekje op het podium kunnen staan. Na al dat harde
oefenen, bent u natuurlijk heel erg nieuwsgierig geworden hoe de kinderen het gaan doen, dus
zouden wij u graag willen uitnodigen om te komen kijken naar de generale repetitie. Deze is op vrijdag
15 december om 14:00 uur.
Groep 7: juf Manon en juf Willeke
We zoeken nog steeds een scheidsrechter die wil helpen met het volleybaltoernooi! Broers, zussen
etc. mogen ook aanmelden. Ook is één groepje nog op zoek naar een coach.

Altijd fijn als je op school komt in de vroege morgen en de school ruikt naar Sinterklaas. Oftewel…een
heerlijke speculaasgeur die nog lang blijft hangen. Woensdag hebben we dan ook lekkere
speculaaspoppen gebakken. De meeste zullen thuis wel niet gehaald hebben. Via Social Schools is er
een foto te zien. Ook in de klas zien we al dat het niet lang meer duurt. Er zijn leuke pietjes geknutseld
die op het raam hangen en voor andere pietjes moeten we iets beter kijken, want de Picassopieten
zijn aan het werk geweest. En afgelopen dinsdag zijn de rommelpieten langs geweest.
Omdat de rekentoets erg lastig was, hebben we maandag en dinsdag langer de tijd genomen om nog
meer uitleg te geven en de sommen te bespreken, maar vanaf woensdag zijn we gestart met het
nieuwe blok. Het eerste onderwerp is de staartdeling. Deze wordt op de nieuwe manier uitgelegd,
maar nu ook op de ‘oude’ manier. Zoals velen van jullie waarschijnlijk ook hebben leren rekenen. Voor
sommige kinderen was het een hele opluchting, omdat ze deze manier makkelijker vonden. Andere
blijven toch liever met de nieuwe manier rekenen. Het mag beide. Wilt u zelf ook weer even uw kennis
opfrissen, dan is de volgende website handig. Hierin wordt duidelijk het verschil tussen beide
methodes uitgelegd en is er een filmpje met een korte uitleg.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/staartdelingenuitleg/#staartdelingen werkblad
Denkt u er maandag aan dat de surprise mee naar school moet. Verstopt in een vuilniszak, met de
naam van diegene voor wie hij is, afgedekt op de surprise. Dit kunt u ook terugvinden bij de
Evenementen in Social Schools.
Groep 8: juf Anouk
Woensdag was absoluut de dag met een gouden randje. Met dank aan diverse enthousiaste ouders
werden de heerlijkste speculaaspoppen gebakken. De dag hiervoor hadden de Rommelpieten
behoorlijk huis gehouden. Groep 8 vindt het rommelen leuker dan het opruimen, dus het duurde wel
even eer dat het weer netjes was. Maar de zak met pepernoten bleek een goede beloning voor een
klas die er spic en span uit ziet, dus met deze lekkernij in het vooruitzicht is het weer dik in orde
gekomen. Wij kunnen bijna niet wachten tot het 5 december is. Helpt u uw zoon of dochter
herinneren aan het meenemen van de surprises op maandag en de afspraken rondom het verpakken?
Deze week zijn er diverse verhalen geschreven waarbij “”Beeldend taalgebruik” centraal stond. Daarbij
hebben wij ons bezig gehouden met vaktaal. De kinderen kunnen u feilloos uitleggen wat deze kreten
betekenen. Het taalblok is vandaag afgesloten met een toets. Evenals het blok van spelling. Hierbij is
het “sexy fokschaap” uitgebreid herhaald en het gebruik van stam +t(e) of stam + d(e).
Best lastig om daarna ook de verleden tijd van ik praat te schrijven. Want praat+te staat best wel gek,
waardoor er in het begin twijfel bij sommige kinderen ontstond. Nadat de spellingregel meerdere
keren was herhaald, ging het steeds beter. Nu goed volhouden om in stappen te denken. Dit geldt
zeker voor het huiswerk van Spelling. Diverse kinderen maken het even snel, zonder echt na te denken
over wat zij doen. Het doel van dit huiswerk is helaas niet de juf tevreden stellen door het af te
hebben ofwel een vorm van bezigheidstherapie, maar bewust te oefenen om het spellingbewustzijn te
vergroten. Wellicht fijn als u hierbij als ouder een oogje in het zeil kunt houden.
In een eerder Michieltje heb ik geschreven dat wij ons half november gingen bezig houden met het
Vormselproject. Helaas was dit nog niet mogelijk, omdat het lesprogramma vanuit de parochie nog
niet up-to-date was. December lijkt mij niet echt de maand hiervoor, dus na de Cito’s van januari
pakken wij dit op.
In Social schools is de datum van de Meandertoets thema 2 opgenomen. Omdat nog niet iedereen de
Social Schools op de telefoon heeft, nog even via deze weg de toetsdag: donderdag 14 december
2017.
Mocht u dit weekend alvast Sinterklaas vieren, veel plezier gewenst!

