Nummer 9 9 februari 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

Vrij 10 februari
Ma 13 t/m vrij 24
februari
Ma 27 februari t/m
vrij 3 maart
Ma 27 t/m vrij 3
maart
Ma 6 en di 7 maart
Di 8 maart

19.30 uur

Schoolfeest
Klas 9 t/m 12: Stages

Michaël college

Voorjaarsvakantie
Verhuizing naar de nieuwbouw

8.35 uur

Roostervrije dag leerlingen
Schoolopening en grondsteen legging:
docenten, leerlingen en genodigden

Michaël college

Alle deuren die grenzen aan de aula zijn voorzien van
akoestische deuren met extra dik glas. Van
geluidsoverdracht vanuit de aula naar de lokale is dus
geen sprake! Buiten zijn de stratenmakers bezig met
de bestrating van onze fietsenstalling en het
schoolplein, volgende week zal de laatste hand gelegd
worden aan de bestrating rondom het Michaël college.
In deze laatste fase hebben we besloten ruimte open
te laten voor een stuk tuin, waarin een groentetuin
gerealiseerd kan gaan worden, zodat we ook bij de
kooklessen gebruik kunnen maken van deze
faciliteiten.
Het gebouw aan de Vijverstraat is al deels ontmanteld.
Maandag is het keukenlokaal volledig afgekoppeld en
dinsdag een deel van het technieklokaal. Afgelopen
dinsdag heeft het verhuisbedrijf de gehele keuken en
een deel van het technieklokaal al verhuisd naar de
nieuwbouw. Daar wordt alles de komende week
geïnstalleerd. Verder staan in verschillende delen van
het gebouw de eerste dozen en kratten, waarin de te
verhuizen materialen komen.

Open dag 2017
door Micha Wijngaards, vestigingsdirecteur
Wij kunnen terugkijken op een prachtige Open Dag
op onze nieuwe locatie. Zonder de inzet van u als
ouder en de inzet van onze leerlingen was deze dag
niet zo’n succes geworden als dat deze nu was. Van
gastvrouwen tot verkeersbegeleiders, van sjouwers
tot rondleiders, iedereen heeft keihard gewerkt om
het college optimaal te kunnen presenteren. Om acht
uur ’s ochtends was het gebouw nog leeg, na
aankomst van de vrachtwagen met materialen vanuit
Prinsenbeek werd het gebouw ingericht en waren we
om half elf klaar om het Michaël college open te
stellen. Er zijn meer dan 500 potentiële leerlingen uit
groep zeven en acht naar onze Open Dag gekomen.
Niet eerder trok het Michaël college zoveel
potentiële, geïnteresseerde en nieuwsgierige
leerlingen naar het Michaël college. Om half drie
eindigde de Open Dag en binnen een uur was het
gebouw weer volledig ontruimd, zodat op maandag
de bouwploeg weer verder kon werken aan de finale
bouwfase. We kijken met spanning uit naar de
centrale aanmeldingen op 7 en 8 maart.

Ik wil graag alle ouders bedanken die al hebben
gereageerd op de oproep in de vorige NuMichaël
m.b.t. de hand- en spandiensten rondom de
verhuizing. Ik zal de komende dagen ouders gaan
benaderen die zich hebben opgegeven om te helpen.
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, maar wel
willen helpen met inpakken, schilderwerk en het in
elkaar zetten van meubelen en andere boor, schroef
en timmerklussen, dan kunt u zich nu nog aanmelden
via info@michaelcollege.nl. Uw hulp wordt erg op prijs
gesteld! De werkzaamheden zullen vooral nodig zijn in
de vakantieweek, vanaf 28 februari.

Graag willen we alle betrokkenen die zich zo goed
hebben ingezet voor deze Open Dag bedanken!

Verhuizing en nieuwbouw
Na de Open Dag is het bouwteam weer hard aan het
werk gegaan. De aula stond maandagochtend weer
vol met steigers om de luchtbehandeling in de aula
aan te brengen. Maandagmiddag om twee uur was
het gehele gebouw voorzien van binnendeuren!
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Luizen

Aankondiging van de eerste Algemene

Ledenvergadering op de nieuwe locatie van het
Michaël college aan de Emerweg 31 te Breda
Wij nodigen iedereen van harte uit voor de algemene
ledenvergadering op woensdag 29 maart 2017 om 20.00
uur. Op deze avond zullen wij naast de formele bespreking
van de jaarstukken ook aandacht besteden aan de nieuwe
locatie. Samen met de architect, Boris Zeisser, die werkt
vanuit het antroposofisch mensbeeld, gaan we de nieuwe
school verkennen.
Noteer 29 maart alvast in uw agenda! Het definitieve
programma ontvangt u nog per mail via Patricia van
Lomwel.
Namens het bestuur van de VOBW, Miriam Bode,
voorzitter

Read2me!
Evy Kuenen uit klas 8C heeft woensdag 8 februari
meegedaan aan de voorleeswedstrijd voor brugklassers.
Onder aanmoediging van klas 7C nam zij het op tegen
kandidaten van 4 andere scholen in de Bredase finale. Met
trots kunnen wij melden dat Evy 3e is geworden! Super
gedaan!
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Er zijn weer luizen geconstateerd, zowel in de
Middenbouw als Bovenbouw. Wij vragen uw
medewerking uw kind(eren) te controleren en zo nodig
te behandelen.
Meer informatie over hoofdluis en maatregelen om
hoofdluis tegen te gaan staat op de site van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Controle
ren_en_behandelen

