Nummer 13 12 mei 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
Vr 12 t/m ma 22 mei
Wo 24 mei
Do 25 mei
Vr 26 mei
Ma 29 mei
Ma 29 mei
Di 30 mei
Wo 31 mei

tijd
Hele dag
Hele dag
Hele dag
20.00 uur
20.00 – 22.00 uur

Onderwerp

Locatie

Centraal Examen
Klas 11: excursie Kröller Möller
Hemelvaartsdag
Roostervrije dag
Klas 9: rekentoets
VOBW voorstelling Playback ‘Like Me’
Klas 9: Kennismaking Markenhage
Klas 7 en 8: Ouderavond

Michaël college
Otterloo

Michaël college
Michaël college

Een greep uit wat er allemaal aangeschaft is;
 een schoenmakers machine (zodat ik niet meer
aangewezen ben op de goodwill van Wilmo
schoenen waar ik al 10 jaar kosteloos gebruik
maak van hun machine om de schoenen van
klas 7 af te werken),
 nieuwe bankschroeven, hamers en
gehoorbeschermers voor het koperslaan in
klas 8 en 9,
 accuboormachines, haakse slijpers, lashelmen,
hefboomplaatscharen en een lintzaag voor
techniek in klas 10,
 een aambeeld, staartbankschroeven en
smeedgereedschap voor het plastisch vormen
met metaal in klas 11

Dank aan alle ouders in heden en uit het
verleden
Door Rob Hoek docent van al die mooie hieronder
genoemde vakken
Ter gelegenheid van de verhuizing mocht ik voor de
ambachtelijke en kunstzinnige vakken
(schoenmaken, koperslaan, techniek, plastisch
vormen en atelier) een flinke investering doen. Het is
voor het eerst sinds het bestaan van de school dat er
een substantiële uitgave gedaan kon worden voor
deze vakken! En wat ben ik er blij mee!
Niet alleen zijn er nu twee nieuwe lokalen maar ook
vele nieuwe gereedschappen en machines waar de
leerlingen mee kunnen werken. Meteen is merkbaar
wat een positief effect dat heeft op de manier van
werken van de leerlingen. Er heerst meer rust en er is
meer zorg voor de materialen en gereedschappen. En
het werkt zo veel fijner met goede gereedschappen.
Niet voor niets is het gezegde “goed gereedschap is
het halve werk” en hoe waar blijkt dat maar weer te
zijn. Te lang hebben we ons moeten behelpen met
oude, vaak tweede of derdehands gereedschappen.
Vanuit de historie valt dat wel te verklaren, we
begonnen immers als ongesubsidieerde particuliere
school en alle kosten werden in de eerste jaren
volledig door ouders opgebracht. En het blijft
kennelijk in de gewoonte zitten vanuit een financieel
tekort te redeneren.
Gelukkig is er door de jaren heen gespaard en nu was
dan het moment dat de VOBW die gelden aan kon en
wilde spreken. En daar ben ik alle huidige maar ook
de ouders uit het verleden dankbaar voor.

Ook in arbeid en natura hebben ouders een bijdrage
gedaan zoals de vader van Nina en Elke Braat, die voor
twee werkbank onderstellenen en negen werkbladen
zorg droeg! Claus Meijer is direct na de verhuizing
wezen helpen met de inrichting van de lokalen. Ook
hiervoor nogmaals dank.
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Beste Ouders,

Vooraankondiging Thema avond PLAYBACK
Like Me.
Pesten, een aangrijpend thema met een grote impact op
de ontwikkeling van kinderen.

Op 14 april speelde klas 11 de voorstelling : Sneeuwwitje
van Jules Deelder. Het was een super voorstelling. Het
publiek genoot en klas 11 is een ervaring rijker.

Interactieve ouder avond voor ouders, docenten en
ondersteunend personeel. Op maandag 29 mei om 20. 00
uur op het Michael college.

Kunstzinnig onderwijs ondersteunt onze kinderen op het
pad worden wie je bent. Wil je meer weten over
kunstzinnig onderwijs:
http://www.vrijescholen.nl/vrijeschoolonderwijs2032/ku
nstzinnig-onderwijs-combineren-met-methodieken-endeugdenonderwijs/#.WO6KP1KiFEI
Ook de wetenschap zegt dat kunst broodnodig is voor
het kinderbrein:
http://www.kunstfanaatjes.nl/artikelen/kunstbroodnodig-kinderbrein/
Voor vragen of suggesties zijn wij te bereiken via
info@vobw.nl

Examens
Vanaf vandaag starten onze leerlingen van klas 10 met de
Centrale Examens. De leerlingen van klas 12 zijn
woensdag al gestart. Wij wensen alle kandidaten en hun
ouders/verzorgers heel veel succes!
https://www.mijneindexamen.nl/splash/

LIKE ME: Indringend, informatief en geeft inzicht in de
belevingswereld van pubers en de strijd om erbij te horen.
LIKE ME: Hoe praat je samen met je kind over pesten. Hoe
stel je de juiste vragen voor een open gesprek. Wanneer
Straf je of juist niet.
VOBW biedt deze avond samen met theatergroep Playback
aan. Op YouTube; Theater PlaybackReportage LIKE ME is een kort filmpje al te bekijken. In de
nog komende mail, volgt verdere informatie en
uitnodiging.
Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten, bij de theater
voorstelling Playback Like me,
Namens het VOBW bestuur, bestuurslid Annemiek van
Haaren
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Leerlingenraad
door Joost Lambregts, leerlingenraad
Er zijn weer nieuwe leerlingen nodig voor de
leerlingenraad! Ieder jaar wordt er één vrijwillige leerling
per 8e klas gekozen om mee te doen met de
leerlingenraad. Meestal komen er dan 2 leerlingen per 7e
klas naar het kennismakingsgesprek. Zij zeggen dan
waarom ze in de leerlingenraad willen en dan kiest de
leerlingenraad één iemand per klas uit. Diegene mag dan
volgend jaar in de 8e meedenken en meebeslissen om
onze school te kunnen verbeteren. Wil jij graag in de
leerlingenraad komen? Dan kun je dat melden bij je
mentor. Houd er rekening mee dat de vergaderingen
onder schooltijd zijn tijdens een lesuur. In de komende
weken komen er nog mensen van de leerlingenraad langs
voor meer informatie en eventuele vragen.
De leerlingenraad organiseert bijvoorbeeld het
schoolfeest en vorig jaar waren er broodjes te koop in de
pauze. We komen ongeveer één keer per 3 weken bij
elkaar om te vergaderen. Dat is meestal tijdens een
afgesproken lesuur.

