Nummer 10 17 maart 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

tijd

Onderwerp

Locatie

Di 21 maart
Do 23 maart

8.30 – 12.00 uur
10.30 uur

Michaël college
Michaël college

Do 23 maart
Wo 29 maart
Wo 29 maart
Wo 29 maart
Do 30 maart

20.00 – 21.30 uur
Periode
12.00 - 15.00 uur
20.00
10.30 uur

Drempeltoets leerlingen gr. 8
Rapportvergadering klas 9 en 7: inhaaluur om
10.30 uur. Leerlingen vrij na 10.15 uur
Klas 9: Voorlichting ouders vervolg traject
Klas 9B: Workshop Jane Austen
Vervolg drempeltoets leerlingen gr. 8
ALV VOBW: voor ouders
Rapportvergadering klas 8, 10, 11 en 12:
Periode herkansen vanaf 10.30 uur. Leerlingen
vrij na 10.15 uur

Beste ouder(s), verzorger(s),

Michaël college
Michaël college
Michaël college
Michaël college

het hart. Het samen zijn, samen ontmoeten in onze
geweldige aula. Maar ook onder andere het
muzieklokaal, tekenlokaal en kooklokaal is op deze
verdieping te vinden. Tot slot natuurlijk de begane
grond, daar leren we onze handen, het technieklokaal
waarin we smeden en koperslaan, en daarnaast het
lokaal voor beeldhouwen, fietstechniek en
schoenmaken.

Op woensdag 8 maart ontvingen we ruim 300
leerlingen, medewerkers, oud-medewerkers en een
kleine groep ouders voor de opening van het nieuwe
Michaël college in Breda. Een bijzonder moment voor
onze leerlingen en medewerkers.
Lange tijd is er alleen gesproken over het feit dat we
nieuwbouw zouden krijgen. Veel ideeën en wensen
zijn op papier gezet, daarna zijn er vele tekeningen
gemaakt, uiteindelijk is het afgelopen jaar het
bouwbedrijf écht aan de slag gegaan en zagen we
elke week het nieuwe Michaël college groeien.
De laatste twee weken heeft een team van
medewerkers hard gewerkt om de school ingericht
en schoon te krijgen. Eerst de spullen vanuit
Prinsenbeek, maar daarna ook allerlei prachtige
nieuwe meubels. Hiermee is het gebouw écht
afgewerkt.

Een prachtige omgeving, waar het vrijeschoolleren
optimaal tot zijn recht komt.
Tevens zijn wij de laatste school die aan de Emerweg is
‘geland’, en daarmee is de Campus, zoals we deze
hebben gepland compleet. We gaan er dan ook vanuit,
dat we hier een prachtige samenwerking krijgen met
Markenhage en Orion en dat hier de mooiste
ontmoetingsplek voor leerlingen is gecreëerd.
Het is fijn om te merken dat de leerlingen uit de
bovenbouw, in het huidige MIMA-traject, in hun
tussenuren en pauzes terugkomen naar het Michaël
college, om daar in hun eigen aula te werken en te
pauzeren.

Rudolf Steiner, we zien hem ook afgebeeld op onze
kluisjes, heeft ooit aangegeven dat het doel van de
vrijeschool is, om ervoor te zorgen, dat alle leerlingen
de mogelijkheid krijgen om nu en in de toekomst te
kunnen willen en blijven ontwikkelen. Een brede
ontwikkeling van het denken, voelen en willen.
Architect Boris Zeisser van Natrufied architecture
heeft leren met hoofd, hart en handen zichtbaar in
het gebouw gebracht.

Graag nodigen wij u uit om op 29 maart naar de
algemene ledenvergadering van de VOBW te komen.
Op deze avond kunt u het na het verhaal van Boris
Zeisser ook zelf het gebouw bezichtigen, waarna de
ALV en een informatiebijeenkomst over
vrijeschoolleren plaatsvindt op deze avond. Een
uitnodiging hiervoor volgt nog vanuit de VOBW.
Micha Wijngaards
vestigingsdirecteur

Op de tweede verdieping de theorielokalen, daar
vindt je het leren met het hoofd terug, op de eerste
verdieping, daar waar we nu zijn, richten we ons op
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Én het resultaat na de verhuizing:

Oproep
Wij zijn op maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en
14.30 uur op zoek naar ouders, die toezicht willen houden
in de aula en enkele lokalen, waar leerlingen zelfstandig
bezig zijn met maak- en leerwerk. Ook wanneer u slechts
op één moment beschikbaar bent nodigen we u uit te
reageren. U kunt uw interesse kenbaar te maken via
info@michaelcollege.nl.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, kunt u
contact opnemen met de heer Wijngaards.

Sfeerimpressies
Tijdens de verhuizing:
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