Nummer 11 31 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

Do 6 apr
Ma 10 apr
Di 11 apr

13.00 uur

Wo 12 apr
Do 13 apr
Do 13 apr

20.00 uur
12.40 uur
20.00 – 22.00 uur

Vri 14 apr
Ma 17 apr
Di 18 apr
Wo 19 apr
Do 20 apr
Vr 21 apr

20.00 uur
18.30 – 21.30 uur
20.00 – 21.00 uur
18.30 – 21.30 uur
Hele dag

Onderwerp

Locatie

Rapport 2
Sportdag
Deadline ouders aanmelden
rapportgesprekken
Klas 11: Toneeluitvoering ‘Sneeuwwitje’
Klas 7 en 8: Toneeluitvoering ‘Sneeuwwitje’
Klas 9: Ouderavond stage presentaties
Klas 11 en 12: Ouderavond
Klas 11: Toneeluitvoering ‘Sneeuwwitje’
2e Paasdag
Rapportgesprekken
Klas 9, 10, 11 en 12: Kooruitvoering
Rapportgesprekken
Studiedag: leerlingen vrij

Achilles, Etten-Leur

Campus Theater
Campus Theater
Michaël college
Michaël college
Campus Theater
Michaël college
Michaël college
Michaël college

Oproep decor en kleding

Sportdag, maandag 10 april

door klas 11
Klas 11 is op dit moment druk bezig met de
voorbereidingen voor de toneelvoorstelling die 12
april in première zal gaan. Het is een bewerking van
Sneeuwwitje van Jules Deelder. Wij zijn voor deze
voorstelling op zoek naar attributen, decorstukken en
kostuums. Heeft u misschien nog iets op zolder liggen
wat wij mogen gebruiken op lenen?
Wij zijn op zoek naar:
 7 kleine kinderstoeltjes
 2 grote staande vloerlampen
 Brancard
 Troon
 Zilveren serveerschaal met deksel
 Kostuum Roodkapje en wolf pak
Heeft u toevallig een van deze attributen en mogen
wij deze voor een paar weken lenen, stuur dan een
mail naar mw. Rijnenberg,
l.rijnenberg@michaelcollege.nl .
Alvast hartelijk dank en wij hopen dat u allemaal 12
of 14 april komt kijken.

door mw. Rijnenberg en mw. Van Nijnanten
Maandag 10 april staat de jaarlijkse sportdag op de
agenda. Deze vindt traditiegetrouw plaats op de
atletiekbaan in Etten- Leur. Ook dit jaar wordt de dag
mede georganiseerd door het Johan Cruijff college uit
Roosendaal. De leerlingen hebben onderstaande
informatie gekregen:
Algemene informatie
Op maandag 10 april hebben jullie een sportdag op de
planning staan. De onderbouw krijgt een meerkamp
met onder andere spellen als verspringen, estafette en
een bootcamp. De bovenbouw krijgt spectaculaire
sport clinics, zoals hockey en schermen. Jullie worden
om 09.00 uur verwacht bij het sportpark de Lage
Banken. De dag zal tot ongeveer 15.00 uur duren. Het
adres waar de sportdag plaats gaat vinden is:
A.R.V. Achilles en Unitas ‘30
Sportpak de Lage Banken
Concordialaan 206
4871 ZD Etten-Leur
Waar je rekening mee moet houden
De sportdag zal buiten plaatsvinden, dus kleed je niet
te koud aan. En trek uiteraard sportieve kleding aan!
Jullie moeten zelf eten en drinken meenemen. Deze
dag gelden de algemene schoolregels. We willen er
een sportieve maar vooral gezellige dag van maken.
Ben je geblesseerd dan geef je dit door aan je mentor,
je krijgt deze dag een andere taak.
We hopen jullie allemaal 10 april te zien in Etten- Leur.
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Even voorstellen…………….

Beste ouders,

Ik ben Aneta. Ik kom uit het zuidwesten van Polen. Ik ben
42 jaar oud en boekhouder van beroep.
Ik heb een hogere economische opleiding op het gebied
van financieel beheer en administratie. De laatste 9 jaar
heb ik als boekhouder gewerkt op een administratie
kantoor in Polen. Als boekhouder heb ik ervaring op het
gebied van boekhouding en salaris-en
personeelsadministratie.
Vorig jaar ben ik naar Nederland gekomen. Ik woon nu al
een jaar in Breda (Driesprong) met mijn man en mijn
volwassen zoon.
Vanaf mijn aankomst in Nederland doe ik veel moeite om
de Nederlandse taal beheersen.
De eerste maanden leerde ik zelf thuis. Vanaf eind
november oefen ik elke donderdag de Nederlandse taal
met een kleine groep anderstaligen in de bibliotheek van
Breda. Daar lees ik ook elke dinsdag eenvoudige boeken
met korte zinnen, die voor mensen die moeite met lezen
hebben, geschreven zijn. Vanaf december profiteer ik ook
van vrijwillige ondersteuning van Mary en Henk Scherff die
cursussen geven in de Taalbus in Breda.
Op dit moment volg ik ook nog een cursus Nederlands bij
Welkomsttaal in de bibliotheek van Breda. Tot nu toe werk
ik ook als vrijwilliger in Theesalon de Struyck.
Ik kom graag jullie helpen tijdens de pauzes in de aula en ik
hoop dat onze samenwerking voor ons allemaal iets
positiefs oplevert.
Ik zie jullie graag op maandag, woensdag en vrijdag in de
aula. Tot dan…
Aneta
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De Vereniging Ouders Bovenbouw Onderwijs WestBrabant -de VOBW- wil graag zichtbaarder worden voor
de ouders. De VOBW ondersteunt het vrijeschool
onderwijs op ‘t Michaël college vanuit de visie van de
ouders van de leerlingen op onze vrijeschool.
Leren met hoofd, hart en voeten…..Worden wie je bent..
Hoe doe je dat en wat is de rol van de ouders voor de
kinderen op de vrijeschool?
https://www.vrijonderwijs.nl/inburgeren-in-devrijeschool/ gaat over inburgeren op de vrijeschool. Wat
weet je als ouder over de antroposofische kijk op
opvoeding?
Zou u meer willen weten dan hebben wij voor u de
volgende leestip;
http://www.watisdevrijeschool.nl/Visie.html
Voor vragen of suggesties zijn wij te bereiken
via info@vobw.nl.

Aankondiging Like Me! Van theatergroep
Playback maandag 29 mei
De VOBW organiseert weer een interactieve
informatieavond in samenwerking met Playback over
pesten en social media. (http://www.tgplayback.nl).
De voorstelling heet Like Me! Meer nieuws volgt
uiteraard nog, maar zet de datum alvast in de agenda.

