Nummer 8 20 januari 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

Ma 23 jan
Di 24 en woe 25 jan
Do 26 jan
Ma 30 jan
Wo 1 febr
Zo 5 febr

8.15 – 18.00 uur
18.00-21.30 uur
20.00-22.00 uur
20.00-22.00 uur

Klas 10: Excursie Tweede Kamer
Centrale Voorlichting
Klas 12: Ouderavond
Klas 10: Ouderavond
Klas 10: bezoek aan Markenhage
Open Dag

Den Haag
Florijn College Breda
Michaël college
Michaël college
Markenhage
Campus Emerweg 31
Breda
Bibliotheek Breda
Michaël college
Michaël college

Wo 8 febr
Wo 8 febr
Vrij 10 febr

10.30-14.30 uur

14.00-16.00 uur

Klas 7: Bredase finale Read2me!
Groep 8 / klas 6: inloopmiddag
Schoolfeest

Belangrijke informatie over de verhuizing
door Micha Wijngaards, vestigingsdirecteur
Een bijzonder jaar is begonnen, het jaar waarin het
Michaël college verhuist naar Breda. De laatste fase van
de bouw is werkelijkheid en we zitten volop in de
afbouwfase. Het wordt prachtig!
Tevens zijn we begonnen met het opruimen van de
spullen in het huidige gebouw. Vanaf 6 februari zullen de
verhuisdozen daadwerkelijk zichtbaar zijn in de school en
zal er gefaseerd ingepakt en opgeruimd gaan worden.
Met name vanaf week 13 februari zal er actief ingepakt
gaan worden. De leerlingen vanaf klas 9 zijn dan op stage
en de klassen 7 en 8 hebben ‘gewoon’ les. Er zullen de
nodige lokaalwijzigingen zijn, zodat we per
gebouwvleugel in kunnen pakken, zodat leerlingen daar
geen last van hebben.
Op 23 februari krijgen we de sleutel van het nieuwe
gebouw, daar zal dan een schoonmaakploeg het gebouw
en de vloeren gebruiksklaar maken. Verhuisbedrijf
Nouwens zal alle materialen op 27 en 28 februari gaan
verhuizen van Prinsenbeek naar de Campus in Breda.
Ook in die week zal al het nieuwe meubilair geleverd
worden.
Om het gebouw klaar te maken voor het onderwijs,
zullen er op 6 en 7 maart geen lessen zijn.

Op woensdag 8 maart zal de eerste lesdag in het nieuwe
Michaël college. Dat zal een bijzonder dag worden. Daar
informeer ik u over in de volgende NUMichaël.

Om de lesuitval tot een minimum te beperken hebben
we de volgende besluiten genomen;




De lesvrije dag van maandag 6 februari komt te
vervallen, deze dag is er gewoon les voor alle
leerlingen
De lesvrije dag wordt verplaats naar maandag 6
maart
De lesvrije dag van dinsdag 7 maart wordt
gecompenseerd met de studiedagen die later in het
jaar gepland staan.

Op deze manier hebben we wel ruimte om de fysieke
verhuizing mogelijk te maken, maar leerlingen en
medewerkers niet met extra lesuitval te confronteren. Wij
hopen daarvoor op uw begrip!
Tot slot doe ik graag een oproep aan alle ouders;





Wij zoeken ouders die ons in de week van 27 februari
willen helpen met het monteren van nieuwe
meubels die geleverd worden. Het hoeft geen grote
montageploeg te zijn, maar extra handen zijn zeker
gewenst!
Op het Michaël college hebben we twee mooie
vitrinekasten die we graag meenemen naar de
nieuwbouw. In het onderwijsproject met de plusklas
worden deze kasten onder begeleiding van de heer
Veltman voorzien van ledverlichting. Wij zoeken
ouders die beide kasten voor ons zouden willen
aflakken in een passende nieuwbouwkleur, zodat we
deze in de nieuw hal van het Michaël kunnen
plaatsen.





Klas 10 excursie naar Den Haag

Wij willen graag werk van leerlingen presenteren in
deze kasten. Uiteraard zorgen wij voor de juiste kleur
lak en materialen. Deze klus zouden we graag voor
de verhuizing al gedaan willen hebben.
Wilt u helpen met het leegruimen van het gebouw,
en inpakken van materialen, dan is deze hulp
gewenst in de week van 20 februari.

In het kader van het VMBO-examen maatschappijleer
gaan de leerlingen van klas 10, maandag 23 januari naar
Den Haag: het politieke centrum van Nederland
De leerlingen worden om 8.15 uur op school verwacht.
Precies om 8.30 uur vertrekt de bus vanaf school.
Bij aankomst in Den Haag worden de leerlingen
ontvangen voor een programma bij ProDemos.
ProDemos Binnenhof biedt scholen een gratis educatieve
dag in politiek Den Haag. Op een aantrekkelijke en
laagdrempelige wijze maken de leerlingen kennis met
onze democratische rechtsstaat en de politieke wereld.
Een bezoek aan de Tweede Kamer zit uiteraard altijd in
het programma

Wilt u ons helpen, dan verzoek ik u te reageren via ons
algemeen e-mailadres info@michaelcollege.nl
Mocht u verdere vragen hebben over de verhuizing, dan
kunt u zich tot mij wenden.

Opbrengst St. Maarten sponsorloop
Met grote trots kunnen wij melden dat de leerlingen van
de Middenbouw met de sponsorloop tijdens Sint
Maarten een bedrag van € 2.264,94 bij elkaar hebben
gerend! Allemaal ontzettend bedankt!
Mw. Rijnenberg (mentor klas 7C) heeft dit mooie bedrag,
namens de school, op de rekening van War Child gestort.
Over de hele wereld leven er veel kinderen in oorlog. War
Child zorgt voor een veilige plek waar oorlogskinderen
kunnen spelen en sporten. Tijdens het sporten vergeten
de kinderen hun angst. En worden ze weer blij.
Met € 100 sponsor je sportspullen voor honderd kinderen.
En met € 10 kan één kind al deelnemen aan een jaarlijks
sporttoernooi

Per 1 maart is ons nieuwe adres:
Emerweg 31, 4814 NA Breda.

Open dag en PR
De voorbereidingen voor de open dag op zondag 5
februari, die voor het eerst in de nieuwbouw zal zijn, zijn
reeds in volle gang. De posters en aanmeldformulieren
zijn verstuurd naar de basisscholen. Vier
informatieavonden zijn gehouden (Zevenbergen,
Oosterhout, Etten Leur en op het Michaël college),
allemaal goed bezocht. Alle 450 informatiemappen voor
de open dag zullen vanaf volgende week gevouwen en
gevuld worden door de leerlingen van de 7e klas.
Op 18 januari hebben wij 40 leerlingen van klas 6/groep
8 mogen verwelkomen voor een inloopmiddag.
Woensdag 8 februari is daar weer gelegenheid voor.
De lijst met aanmeldingen voor deze individuele
inloopmiddag wordt snel langer. Onze jarenlange
inspanningen, en de mond-op-mond reclame via onze
ouders en leerlingen, zullen hopelijk hun vruchten af
gaan werpen!
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