Nummer 17 14 juli 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 24 aug

Onderwerp

Locatie

School open

Di 29 aug

8.30 uur

Schoolopening en ophalen rooster

Michaël college

Wo 30 aug

8.30 uur

Lessen volgens rooster

Michaël college

Ma 4 t/m 8 sep

Klas 7, 8 en 9 werkweek

Afsluiten en opnieuw beginnen

Aansluitend maken de leerlingen (hernieuwd) kennis
met hun mentor, spreken ze het jaarprogramma
globaal door en ontvangen ze de lesroosters. Hierover
ontvangt u volgende week meer informatie.

door Micha Wijngaards, vestigingsdirecteur
Graag blik ik in deze laatste NuMichaël van dit
schooljaar kort terug op het afgelopen jaar. Mijn
eerste jaar als vestigingsdirecteur op het Michaël
college. Een bewogen jaar, dat kunnen we gerust
concluderen. Een jaar waarin onrust en wisselingen
zeker aan de orde zijn geweest. Maar ook een jaar,
waarin we met elkaar een nieuwe start hebben
mogen maken in ons nieuwe gebouw. Er is lief en
leed gedeeld, en helaas hebben we eind van dit jaar
afscheid moeten nemen van Sara. De wijze waarop
we dat als college met elkaar hebben gedaan was
heel bijzonder. Bijzondere dank aan de leerlingen van
klas 11, jullie zijn toppers!

Vanaf 30 augustus zijn er drie volledige lesdagen. In de
tweede schoolweek, van 4 t/m 8 september zijn de
klassen 7, 8, 9 op werkweek. Daarna verloopt alles
weer volgens rooster.
Ik wens iedereen een ontspannen zomervakantie!

Tot ziens!

Gisteren hebben de leerlingen in de ochtend hun
rapport opgehaald en afscheid genomen van
klasgenoten en docenten. Gisterenmiddag was onze
eerste diploma-uitreiking in onze prachtige aula. En
dan begint nu de verdiende lange zomervakantie
voor leerlingen en docenten.

Na een periode van vijf mooie jaren ga ik het Michaël
college verlaten en een nieuwe weg inslaan. Ik wil alle
leerlingen, ouders en collega’s bedanken voor hun
warmte en openheid. Jullie hebben deze jaren voor mij
bijzonder gemaakt.
Ik wens jullie allen een fijne, ontspannen
en veilige zomer toe!
Gertine van Vugt

De administratie, conciërge en directie zijn de eerste
dagen nog op school en telefonisch bereikbaar tot en
met woensdag 19 juli. We gaan na de vakantie
‘administratief’ weer open op donderdag 24
augustus.
Op 28 augustus starten alle personeelsleden met een
studiedag. Op 29 augustus is de schoolopening voor
leerlingen (en ouders van de 7e klassen).
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Diploma uitreiking 13 juli 2017

Wat gebeurt er eigenlijk met onze kinderen in de
zomer?
Met de zomervakantie in zicht plaatsen wij een laatste
leestip voor dit schooljaar.
http://www.antroposofiemagazine.nl/uitgelicht/evenslapen-in-de-zomer/
Na het lezen van dit artikel wensen wij u een slaperige
zomer toe en tot ziens in het nieuwe schooljaar!

Voor vragen of suggesties zijn wij te bereiken via
info@vobw.nl

(foto’s Ad de Visser)

2

