Nummer 16 30 juni 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

Ma 3 juli
Di 4 juli
woe 5 juli

6e en 7e uur
8.35-10.30

Woe 5 juli
Do 6 juli
Do 6 juli

Vanaf 19.30 uur
Hele dag
20.00 uur

Do 13 juli

Onderwerp

Locatie

School gesloten om 11.20 uur i.v.m. uitvaart Sara
Herkansingen periodetoetsen
Klas 7, 8 en 9: Kika Estafetteloop. Daarna geen
lessen meer. Eventueel wel activiteit met mentor
Klas 12: diploma uitreiking HAVO5
Rapportvergadering
Herdenkingsbijeenkomst Sara

Inleveren boeken + kluispasjes volgens rooster
uitdelen rapporten/getuigschriften
13.30 uur klas 10: klasafsluiting
15.00 uur klas 10: diploma uitreiking

Michaël college
Michaël college
Markenhage
Michaël college
Kerk op de
Markt te
Prinsenbeek
Michaël college

Geslaagd!

Kika Estafetteloop woensdag 5 juli

Nu ook het tweede tijdvak afgerond is en de uitslag
voor de herkansers binnen is, kunnen wij met trots
zeggen dat 97% van onze leerlingen voor mavo
geslaagd zijn. Voor onze leerlingen op de havo is dat
zelfs 100%. Wij wensen alle geslaagden veel succes
met hun vervolgopleiding. Maar liefst 23 leerlingen
zien wij volgend jaar weer terug in de 11e klas!

Van 1 t/m 3 september 2017, zal dhr. Glaser meedoen
met de Giro di Kika Edizione Olandese 2017!
Hij zal zo’n 400 km fietsen voor het goede doel. Om
zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen zijn de hele
week ijsjes en tosties verkocht. Ook werden er
statiegeldflessen ingeleverd.
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Om in één keer € 100 te incasseren, heeft hij zich
vandaag laten verven door Tamar Post. In de volgende
NUMichaël zullen wij u het resultaat laten zien.
De acties gaan woensdag 5 juli verder door o.a. een
estafetteloop.
Wij wensen Willem veel succes met deze actie!

In memoriam
In memoriam Sara Kuijsters
In de geest blijf je bij ons
Zoals wij vele jaren lang
Op aarde met jou verenigd waren
In het geestesstreven
Naar de geest
Richten wij de zielenblik
En zullen je vinden in de gebieden
Waar jij steeds naar streefde

Rudolf Steiner
In de geest blijf je bij ons

Namens alle ouders van het Michaël college wensen wij
de ouders van Sara sterkte, liefde en kracht toe.

Zo groot als de liefde die je ons gaf
Zo groot was de pijn die je droeg in jezelf
Zo groot als het verdriet om je keuze
Zo groot is het respect voor de weg die je moest gaan
Op zondagavond 25 juni is Sara Kuysters, leerlinge
van klas 11 van het Michaël college, overleden. Sara
had alles in zich wat je een mens toe zou wensen. Ze
was warm, lief, creatief, speelde piano, danste en
zong. En toch was dat niet genoeg.
Lieve Saar, je blijft altijd bij ons. Onze gedachten zijn
bij Elsbeth en Frans.
De school vindt het van belang om met de leerlingen
en medewerkers van de school die daar behoefte aan
hebben, op donderdagavond 6 juli stil te staan bij het
overlijden van Sara. Daartoe houden wij om 20.00
uur een herdenkingsbijeenkomst, waarvoor u allen
bent uitgenodigd. Wij mogen gebruik maken van de
kerk van Prinsenbeek, op de Markt. Een plaats
waarmee wij verbonden zijn omdat wij er onze
kooruitvoeringen hielden, een plaats bovendien,
dichtbij de Vijverstraat waar voor klas 11 veel
herinneringen aan Sara liggen.
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