Nummer 4 15 oktober 2017
NUMichaël is een tweewekelijks informatiebulletin voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel van het Michaël college.
Wij willen jullie via dit bulletin informeren over activiteiten op onze school en over de achtergronden van ons onderwijs.
Daarnaast zullen wij in woord en beeld verslag doen van die activiteiten, zodat wij allen een actueel en levendig beeld krijgen
van de school die wij samen vorm geven.

Datum
Ma 16 t/m vrij 20 okt
Di 31 oktober
Di 14 november

tijd

Onderwerp

Locatie

Vanaf 19.30 uur
20.00-22.00 uur

Herfstvakantie
VOBW thema avond
Klas 10: ouderavond

Michaël college
Michaël college

Bezoek werkweek klas 11

Ik vond het verwarmend om te zien, hoe onze elfde
klassers met elkaar samen werkten, hoe ze elkaar
wisten te voorzien van feedback en wisten te
emotioneren met hun kunstwerken.

door Micha Wijngaards, vestigingsdirecteur

Elke werkweek probeer ik één of meerdere locaties
te bezoeken. In het rustige Wolphaartsdijk nabij het
Veerse meer verbleef afgelopen week klas 11 voor
hun werkweek. Op woensdagmiddag heb ik de groep
bezocht. Het thema voor de werkweek van deze klas
was ‘Het individu in de gemeenschap, luisteren naar
binnen’.
“Wil je jezelf leren kennen, kijk dan rond in de wereld
Wil je de wereld leren kennen, kijk dan naar binnen”
Rudolf Steiner
Elke ochtend keek de klas een film, waarna
verwerkingsopdrachten gemaakt werden. Deze
opdrachten konden per individu, of groepsgewijs
gemaakt worden. Na mijn aankomst trof ik buiten
een groepje leerlingen aan, zij werkten aan hun
verwerkingsopdracht middels het componeren van
een lied. Samen buiten teksten schrijven redigeren
en repeteren.
Binnen werd gewerkt aan de verwerkingsopdracht
middels schilderkunst. Een heerlijke relaxte sfeer,
waarbij veel onderling overleg was in de groepjes en
samen hard werd gewerkt om tot een gewenst
eindresultaat te komen. Ik heb oprecht mooie
kunstwerken gezien, die ik maar al te graag een
prominente plaats binnen onze school wil geven.

Impressie kunstreis klas 12

Toen rond half vijf iedereen klaar was met zijn
schilderij, was er ruimte voor verdieping in een
kringgesprek. De schilders werd gevraagd naar de
achterliggende gedachte van het schilderij. Ook werd
er besproken wat de schilderijen bij je deden. Er
werd écht naar binnen gekeken.
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Uitnodiging VOBW thema avond 31 oktober

Sterker in Studie schooljaar 2017-2018

Namens de VOBW (vereniging ouders) nodigen wij u uit
voor de eerste thema-avond van dit schooljaar.
Dinsdag 31 oktober zal Mevr. Gladdines een lezing geven
over vrijeschool onderwijs en antroposofie.
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

Het Michaël college heeft besloten om met ingang van
het nieuwe schooljaar 2017-2018 niet meer samen te
werken met externe partijen met betrekking tot
huiswerkbegeleiding, maar biedt deze ondersteuning nu
zelf aan. Sterker in Studie is een “externe partij” en de
samenwerking is opgezegd met ingang van dit schooljaar.
Het Michaël College is de afgelopen 4 jaar zeer tevreden
geweest over de samenwerking met Sterker in Studie.
Klanten die graag individuele bijles willen voor een
specifiek vak, kunnen nog steeds bij Sterker in Studie
terecht. Ik blijf de bijlessen aan huis voor de leerlingen
verzorgen.








Periodeonderwijs/ ritmisch onderwijs
Bloklessen en Arts and Crafts
Jaarthema’s/ jaarfeesten
Waarom werkweken en stages?
Welke krachten leren de kinderen te ontwikkelen
en toe te passen?
Rudolf Steiner en de vrije school

Mocht u belangstelling hebben voor individuele bijles
dan kunt u contact opnemen met Sterker in Studie:
www.sterkerinstudie.nl
info@sterkerinstudie.nl
T: 06 12 78 75 72 (Geneviève Smid)
T: 06 58 84 38 00 (algemeen)

Wilt u weten wat uw kind beleeft op de vrije school, dan
heten wij alle ouders van harte welkom op deze themaavond.
Inloop vanaf 19:30 uur en aanvang om 20:00 uur. We
eindigen de avond om 22:00 uur op z’n laatst.
Locatie : Michael College - Emerweg 31 - 4814 NA Breda

Mocht u een advies willen over individuele bijles voor uw
kind dan kunt u altijd contact opnemen met mij en kan ik
u zelf verder helpen of doorverwijzen. Ik wens u allen
een succesvol schooljaar toe en bedankt voor het
vertrouwen van de afgelopen jaren in Sterker in Studie.
Geneviève Smid,
Sterker in Studie

Gelieve u aan te melden voor deze avond via
info@vobw.nl , zodat wij rekening kunnen houden met
het aantal zitplaatsen.
Tot ziens op dinsdag 31 oktober.
Met vriendelijke groeten,
VOBW

Fijne herfstvakantie!
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