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Uit de school
Wat een feestelijk week.
De school was al ruim twee weken volop in Sinterklaassfeer en dinsdag was het dan zo ver. Sint kwam
met wel zes Pieten aan met paard en wagen. Wat konden we hem allemaal goed zien aankomen.
Nadat we voor hem hebben gezongen en gedanst in de gemeenschapsruimte heeft hij de groepen in
de onderbouw bezocht. De kinderen uit deze groepen mochten zelf een cadeau kiezen uit de
schatkamer. Wat een verassing was dat. In de bovenbouw groepen werden prachtige creatieve
surprises uitgepakt.
En dan de volgende dag al weer een prachtige metamorfose van de school met sfeervolle
kerstversiering en verlichting. Heel veel dank aan de oudervereniging en alle extra ouders die deze
week hebben geholpen.
Social schools
Twee weken na de start met Social Schools heeft 81% van de kinderen minsten één ouder die een
actief account heeft bij Social Schools. Er zijn al veel foto’s en berichtjes van de groepen op te lezen.
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
12 december:
21 december:
21 december:
22 december:
25 december t/m 6 januari:

Alle kinderen hele dag vrij i.v.m. stakingsdag
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
Van Sinterklaas naar Kerst
Afgelopen dinsdag was de Sint op school! Wat hebben de kinderen genoten. Van ver zagen we
Sinterklaas met paard en wagen aankomen op de Jonkheer Ramweg. Wat een prachtig gezicht. Met
een ware pietendans werd Sinterklaas in de aula ontvangen. Bij de onderbouw had Sinterklaas een
druk programma om bij alle klassen even persoonlijk naar binnen te gaan. En de onderbouw kinderen
mochten zelf een cadeautje uitkiezen in de schatkamer van Sinterklaas. Wat hebben we veel oh's en
ah's gehoord. De kinderen waren helemaal onder de indruk. In de bovenbouw zijn super mooie
surprises en gedichten gemaakt voor elkaar. Wat een creativiteit bij elkaar.
Aan het einde van het feest werd de Sinterklaas versiering alweer opgeruimd, zodat de volgende
ochtend de kerstversiering te voorschijn kon worden gehaald. En wat ziet het er gezellig uit. Alle
ouders die geholpen hebben met het sinterklaasfeest en het versieren van de school: dank voor jullie
hulp!
Kaartverkoop Jingle & Mingle
Aankomende woensdag 13 december vindt de kaartverkoop plaats voor Jingle & Mingle. Vanaf 11.45
uur op het onderbouwplein en vanaf 12.15 uur op het bovenbouwplein. Kaarten voor volwassenen

kosten € 7,50 p.p. en kaarten voor kinderen jonger dan 11 jaar kosten € 4,- p.p. Zorg voor gepast
geld!
Nog even voor de duidelijkheid. Jingle & Mingle wordt georganiseerd vóór de ouders van de kinderen
die op de St. Michielschool zitten en voor de broertjes en zusjes die nóg niet/niet meer op deze school
zitten. De kinderen die op de St. Michielschool zitten, hebben op het tijdstip van Jingle & Mingle een
eigen kerstviering, voor hun hoeft dus geen Jingle & Mingle kaartje gekocht te worden. Rond 19.15
uur worden ook de kinderen op het schoolplein verwacht en zullen we rond 19.30 uur Jingle & Mingle
met elkaar feestelijk afsluiten.
Wil je 'online' een kaartje kopen, maak dan vóór 15 december het juiste bedrag over op de
bankrekening van de oudervereniging. Zie hiervoor de uitnodiging die vorig week in 't Michieltje heeft
gestaan.
Op zoek naar Kerstversiering
Ga je aankomende dagen zelf de boom versieren (of heb je hem al staan) en heb je kerstversiering
over die je niet meer wilt gebruiken. Dan willen we dit graag voor school gebruiken.
Heb je goud/zilver/rood voor in de boom, dan is dit van harte welkom. Je kunt het op het podium in
de aula leggen, dan zorgen wij dat het op de juiste plek komt. Dank alvast!
Uit de kerk
Vind je het leuk om kerstliedjes te zingen?
Kom dan samen met je vader en moeder of opa en oma op zondag 17 december naar de
kerstsamenzang in de Michaelkerk. Er worden onder begeleiding van de
muziekvereniging Caecilia kerstliedjes gezongen en het kerstverhaal verteld.
Na afloop drinken we chocolademelk met wat lekkers.
Leuk als je komt, misschien wel samen met je vriendjes of vriendinnetjes.
Het begint om drie uur.
Kelderavond groep 5 t/m 8
Op woensdag 27 december is er een kelderavond voor alle kinderen uit groep 5 t/m 8. In de bijlage bij
dit Michieltje treft u de uitnodiging.
Feesten en activiteiten
Kerst
De voorbereidingen voor Kerstmis zijn al in volle gang. Wij gaan er weer een sfeervolle en gezellige tijd
van maken. Woensdag heeft de OV samen met een groep hulpouders de school weer prachtig
versierd. Dennengeur, twinkelende lichtjes en glanzende kerstballen geven weer een heerlijke
kerstsfeer.
Kerstknustel
Op donderdagmiddag 14 december maken alle kinderen de kersknutsel. Op deze middag zijn alle
kinderen tegelijk aan het knutselen.. Voor de kerstknutsel heeft elk kind een glazen potje met een
deksel nodig. Wilt u deze meegeven naar school?
Kerstviering
Op donderdag 21 december hebben wij een kerstviering op school. De kinderen hebben deze dag tot
12.00 uur les. Om 17.00 uur worden alle kinderen op school verwacht. Tussen 17.00 uur en 17.10 uur
bent u van harte welkom in de klas van uw kind om de sfeer te proeven en foto’s te maken. Net als
voorgaande jaren eten wij die avond ook met elkaar op school. De intekenlijsten voor het kerstdiner
zullen vanaf komende maandag 11 december bij de klassendeuren hangen.

Wilt u maandag 19 december een bord, beker en bestek voorzien van naam van uw kind, in een plastic
tas, mee naar school geven?
Kerstvakantie
Op vrijdag 23 december begint de kerstvakantie voor alle kinderen om 12.00 uur.
Groep Blauw en Rood: juf Annemieke, juf Marjolein, juf Hanneke en juf Nelleke
Wat was het een leuke dag afgelopen dinsdag. De kinderen hebben volledig genoten van het
Sinterklaasbezoek. Op Social Schools hebben wij u even mee laten genieten via een aantal foto’s.
Woensdag hebben we een kort filmpje gekeken en daar gezien dat alle pieten en de Sint weer op de
boot stappen en dat de boot weg vaart, terug naar Spanje. Daarna hebben we nog ‘Dag Sinterklaasje’
gezongen en toen was Sinterklaas weg. Heel toevallig bracht de OV kort na dit lied de kerstboom in de
klas. Langzaamaan zijn de afgelopen dagen de kerstspullen in de klas gekomen en hebben de kinderen
in de huishoek al vol overtuiging het kerstverhaal gespeeld. Tijdens de muziekles van juf Eveline
hebben we donderdag het sprookje van de Notenkraker gehoord en met instrumenten zelf muziek
gemaakt via een grafische notatie. Enorm lastig, maar na even oefenen waren we een heus orkest
geworden! Komende week staat natuurlijk helemaal in het teken van Kerst. De letter van de week
wordt de letter /k/. Vanaf maandag starten we met een sterrenverhaal. Op het raam hangen 10
sterren. Elke dag openen we 1 ster en zo tellen we af naar Kerstmis en ondertussen horen we in
stukjes het Kerstverhaal.
Via Social Schools hebben wij een oproep gedaan voor rijouders naar de voorstelling ‘Boer Boris’ voor
de groepen 1-2 vanuit het KunstMenu op dinsdag 16 januari (het klinkt nog ver weg, maar dat is het zo
;) ). De voorstelling zal plaatsvinden in Gymzaal Limes (Aventurijn) te Houten. We willen om 12.50 uur
vertrekken vanaf school en zullen rond 14.20 uur weer terug zijn. Wie zou het leuk vinden om ons te
rijden? U kunt zich via Social Schools intekenen.
Groep 3/4: juf Lia en juf Jessie
Wat was 5 december een gezellige dag! We hebben voor Sinterklaas gedanst, gezongen, voorgelezen
en moppen getapt. Alle kinderen waren blij met de cadeaus uit de schatkamer. Het spelletjescircuit
met o.a. pepernootsjoelen en twister was ook leuk. En nu is de kersttijd al weer begonnen. De klassen
zijn mooi versierd en de kinderen beginnen spontaan met kerstliedjes zingen. Ook oefenen we de
liedjes die we gaan zingen met de kerstmusical.
Groep 4 heeft het 3e dictee gehad van Staal en ze deden weer super goed hun best. Het lukt ook
steeds meer kinderen om de nakijk 10 te halen. De tafel van 2 moeten ze echt uit hun hoofd gaan
leren want die staat in de volgende rekentoets. Ook blijven we het tellen met sprongen van 10 en het
splitsen herhalen. Groep 3 leerde de letters L en OU en hebben ook veel plezier in het lezen.
Fijn dat er veel ouders zijn die willen helpen met lezen!
Groep 5: juf Jossje en juf Chantal
Wat hebben we dinsdag een gezellige dag gehad. De kinderen van de danscrew opende de dag op
spectaculaire manier. Daarna hebben we genoten van de gezelligheid en de mooie surprises. In de
middag hebben we gezellig spelletjes gespeeld en een begin gemaakt aan het versieren van de klas
voor Kerst.
Donderdag hebben we de toets van rekenen gemaakt. Deze is goed gemaakt. Wel kostte het nog veel
tijd om de tafels en de deelsommen uit te rekenen. In het uitrekenen van de tafel van 7, 8 en 9 sluipen
ook nog vrij veel fouten. Het is goed om hier thuis ook aandacht aan te besteden. Wilt u hiervoor tips,
laat het mij dan weten.

Ook zijn we deze week gestart met een nieuw thema van taal, dit keer hebben we het over de
dierentuin. Er komen woorden aan bod als, informatiebord, de controlestrook, de welp enz. Juf Riëtte
heeft er een mooi themabord bij gemaakt.
Met spelling hebben we een nieuwe categorie geleerd, namelijk de categorie van het Kilowoord. Ik
hoor de ie, maar ik schrijf de i. (kilo, Dian, spion) Ook hebben we het gehad over werkwoorden die in
twee stukjes gesplitst zijn, bv. Ik trek mijn kleren aan. (aantrekken) Dit was nog erg lastig. Net als het
goed opslaan van het verschil tussen een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.
Juf Chantal sluit volgende week het thema van Naut af. Om de toets nog plaats te laten vinden voor de
vakantie, hebben we besloten deze op maandag 18 december te plannen. Denkt u er, samen met uw
kind, aan dat de toets Meander a.s. maandag gepland staat.
Groep 6: juf Josien en juf Jantine
Wat heeft iedereen weer goed zijn best gedaan om mooi surprises te maken. Het was ook een feestje
om naar de gedichten te luisteren, er zitten echte talentjes in deze klas. Op de foto in Social Schools
heeft u de foto met surprises kunnen zien. Het was ook heel leuk om te zien hoe enthousiast de dance
crew hun optreden deed. Wat hebben ze het super goed gedaan.
Donderdag zijn we maar meteen verder gegaan met het aankleden van de klas in kerstsfeer. De
lampjes zijn weer opgehangen en de kerstboom hebben we met z’n allen mooi versierd. Het is vooral
gezellig, als er een les tussen zit, dat we de lampen niet aan hoeven te doen. Zelf, zijn we al een tijdje
druk met de Kerst, vanwege de musical. Er is al goed geoefend, want er zijn steeds minder boekjes te
zien op het podium. Met de kinderen heb ik afgesproken, wat ze aankunnen doen voor hun rol en wat
ze mee moeten nemen aan eventuele attributen. (Dit staat ook voorin het boekje) Er zijn al heel wat
kinderen, die hun spullen al hebben meegenomen. Maandag bespreken we in de klas wie de kinderen
willen uitnodigen voor de generale repetitie op vrijdag 15 december om 14:00 uur. Ze mogen
maximaal 4 personen uitnodigen. Ook zal maandag het Kerstmenu weer op de deur hangen, waarop
ingetekend kan worden. Via Social Schools zal ik het menu alvast doorsturen, zodat jullie thuis al
kunnen overleggen.
Tussen al dat oefenen door, hebben we gelukkig ook nog tijd om te werken. Zo zijn we afgelopen
week met taal bezig geweest met: denkgesprekken. We zijn momenteel bezig met het onderwerp
‘ondergronds’. Over dit thema kregen de kinderen verschillende onderwerpen, waarover ze eerst zelf
moesten nadenken. Daarna moesten ze hierover met hun groepje in gesprek gaan. Het was belangrijk
om goed naar elkaar te luisteren en te reageren op elkaar.
Voor aankomende dinsdag stond de toets van Meander op het programma, maar dat wordt nu
uitgesteld naar donderdag 14 december i.v.m. de staking van de leerkrachten.
Groep 7: juf Manon en juf Willeke
Geweldig passende surprises en gedichten zijn er gemaakt afgelopen weken. Maandagmiddag konden
we er al even van genieten en dinsdag wisten we pas echt welke voor onszelf was. Iedereen heeft
super zijn best gedaan. En de Sint was de deur nog niet uit of de versiering werd al weer weggehaald.
Vanaf woensdag zijn we al weer helemaal in kerstsferen. We kunnen zelfs onze behoefte doen in
kerstsfeer, want zelfs de wc’s zijn versierd . (Ik heb er erg om moeten lachen toen ik na schooltijd
daar even moest zijn). Inmiddels hebben wij met elkaar een compleet menu opgesteld. Vanaf
komende maandag kan er ingetekend worden. Ter voorbereiding hierop stuur ik de “menukaart” via
Social Schools door, zodat u met uw kind kunt bepalen wat er meegenomen wordt. Uw zoon of
dochter kan dan komende maandag zelf op de lijst schrijven. Wellicht handig om ook een tweede of
derde keus te bepalen.
Natuurlijk hebben we deze week ook weer hard gewerkt. We hebben geleerd hoe we tijden en
afstanden in tabellen kunnen berekenen, met taal zijn we gestart met een nieuw thema Nederland.

Hierbij hebben we het gehad over dialecten en hebben we geleerd hoe we moeten onderhandelen.
Dit aan de hand van typisch Nederlandse dingen. Op vrijdag hebben we ons best gedaan op het
spellingdictee en hebben we weer voor het eerst huiswerk meegekregen voor Engels. De
Brandaantoets schuift door de staking op naar 14 dec. Volgende week vrijdag de 15e hebben de
kinderen een toets Engels. Als laatste nog een kleine kritische noot. Helaas gebeurt het steeds vaker
dat er niet door iedereen goed gelet wordt op het maken en/of meenemen van huiswerk. Hierbij
komen met enige regelmaat dezelfde kinderen voorbij. Ook worden de ouders nog wel eens worden
aangewezen als “veroorzaker” van het probleem: ”Mijn moeder heeft het niet in mijn tas gestopt ;)
We kunnen het dan niet laten om theatraal te vragen wie dat huiswerk eigenlijk mee moest nemen.
Dit meestal met een brede grijns als gevolg van de leerlingen. Sommige leerlingen kunnen bij het
plannen zeker nog enige hulp gebruiken. Het streven is dat kinderen hun eigen agenda volgen. Mocht
dit niet lukken, dan kunt u via de link “evenementen” in Social Schools het huiswerk terugvinden.
De leerlingen uit groep 7 weten dat er vanaf volgende week streng gecontroleerd wordt. Is het niet in
orde, dan verwacht ik het de volgende dag gemaakt en ondertekend op school.
Er kan zich natuurlijk altijd een situatie voordoen, dat het om persoonlijke redenen echt niet gelukt is
om het huiswerk te maken. U kunt mij hiervan via de mail van op de hoogte stellen. Vanzelfsprekend
zal ik hier dan rekening mee houden.
Groep 8: juf Anouk
Zoals u op de foto via Social Schools heeft kunnen zien, zijn de meest fantastische en passende
surprises gemaakt voor elkaar. Daarbij is er flink gerijmd en gedicht. Dit alles bij elkaar maakte het een
geweldig Sinterklaasfeest.
Zodra de Sint weer huiswaarts was gekeerd, zijn vele treden naar zolder beklommen. Met armen vol
Kerstversiering kwamen de kinderen weer naar beneden.
Het zal dus geen verrassing zijn, dat een feestelijk gekleurde boom en vele lichtjes onze klas helemaal
in de stemming hebben gebracht. Inmiddels hebben wij met elkaar een compleet menu opgesteld.
Vanaf komende maandag kan er ingetekend worden. Ter voorbereiding hierop stuur ik de
“menukaart” via Social Schools door, zodat u met uw kind kunt bepalen wat er meegenomen wordt.
Uw zoon of dochter kan dan komende maandag zelf op de lijst schrijven. Wellicht handig om ook een
tweede of derde keus te bepalen.
Natuurlijk is er ook weer hard gewerkt. Nog even knallen om daarna te genieten van een lekkere
vakantie.
Helaas gebeurt het steeds vaker dat er niet door iedereen goed gelet wordt op het maken en/of
meenemen van huiswerk. Hierbij komen met enige regelmaat dezelfde kinderen voorbij. Ook worden
de ouders nog wel eens worden aangewezen als “veroorzaker” van het probleem: ”Mijn moeder heeft
het niet in mijn tas gestopt ;) “ Op deze momenten kan ik het niet nalaten om theatraal te vragen hoe
zij het volgend jaar denken te gaan doen. Vaak gevolgd door een grote grijns van het kind. Tja, het is
de valkuil van vele ouders (ook ik trap er met drie pubers thuis nog wel eens in) maar alle goede
bedoelingen ten spijt, wij helpen onze kinderen hier echt niet altijd mee. Loslaten is hierbij het
sleutelwoord.
Sommige leerlingen kunnen bij het plannen zeker nog enige hulp gebruiken. Het streven is dat
kinderen hun eigen agenda volgen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u via de link “evenementen” in
Social Schools het huiswerk terugvinden.
De leerlingen uit groep 8 weten dat er vanaf volgende week streng gecontroleerd wordt. Is het niet in
orde, dan verwacht ik het de volgende dag gemaakt en ondertekend op school.
Er kan zich natuurlijk altijd een situatie voordoen, dat het om persoonlijke redenen echt niet gelukt is
om het huiswerk te maken. U kunt mij hiervan via de mail van op de hoogte stellen. Vanzelfsprekend
zal ik hier dan rekening mee houden.

