Nummer 12 14 april 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

Vr 14 apr
Ma 17 apr
Di 18 apr
Wo 19 apr
Wo 19 apr
Ma 24 apr t/m vr 5
mei
Di 9 mei
Do 11 mei
Vr 12 t/m ma 22 mei

20.00 uur

Klas 11: Toneeluitvoering ‘Sneeuwwitje’
2e Paasdag
Klas 10: uitdelen voortgangsrapport
Deadline aanmelden rapportgesprekken
Kooruitvoering bovenbouw
Meivakantie

Campus Theater

Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Centraal Examen

Michaël college
Michaël college
Michaël college

12.00 uur
20.00 – 21.00 uur

18.30 – 21.30 uur
18.30 – 21.30 uur

Camiel Beekers in Sneeuwwitje

Sportdag april 2017

door Gijs Roosenboom, docent en mentor
Klas 11 voert deze week als afsluiting van de periode
drama de voorstelling Sneeuwwitje op in de
theaterzaal van de Campus. De première op
woensdag is goed bezocht. Op donderdag hebben de
klassen 7 en 8 mogen genieten, en vanavond om
20:00 uur is de laatste voorstelling. Komt dat zien!

door mw. Rijnenberg, docent

Michaël college
Michaël college

Sneeuwwitje is een bewerking van het aloude
sprookje door de Rotterdamse dichter, schrijver en
performer Jules Deelder. De leerlingen van klas 11
hebben er hun eigen draai aan gegeven. Het stuk
heeft humor, tempo, een snufje absurdisme en
neemt dapper stelling in actuele kwesties. De regie is
handen van oud-leerling en docent drama Otto
Ketelaers.

Maandag 10 april vond de jaarlijkse sportdag plaats op
de atletiekbaan in Etten-Leur. Het was een prachtige
dag met gemotiveerde leerlingen, studenten, ouders
en docenten. De leerlingen namen vol enthousiasme
deel aan verschillende sportonderdelen zoals, voetbal,
boksen, trefbal, hockey, hoogspringen, bootcamp en
nog veel meer.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de inzet.
Natuurlijk zijn er ook weer wat records behaald:
1

Hoogspringen:
Julia (8c)
1.25 m
Alec (8b)
1.55 m
Verspringen:
Zus (7b)
Dishaino (8a)
60m sprint:
Nikita (7c)
Stan (7c)

3.50 m
4.20 m

Beste ouders,
De Vereniging Ouders Bovenbouw Onderwijs WestBrabant -de VOBW- wil graag zichtbaarder worden voor
de ouders. De VOBW ondersteunt het vrijeschool
onderwijs op ‘t Michaël college vanuit de visie van de
ouders van de leerlingen op onze vrijeschool.
Leren met hoofd, hart en voeten…..Worden wie je bent..
Hoe doe je dat en wat is de rol van de ouders voor de
kinderen op de vrijeschool?

9.03 sec
8.12 sec

Kogelstoten:
Lieve (8c)
8m
Stan (7c), Wijnand (8b), Stijn (8a) en Boris (8b) 10.5 m
Goed gedaan allemaal!

https://www.vrijonderwijs.nl/inburgeren-in-devrijeschool/ gaat over inburgeren op de vrijeschool. Wat
weet je als ouder over de antroposofische kijk op
opvoeding?
Zou u meer willen weten dan hebben wij voor u de
volgende lees-tip;
http://www.watisdevrijeschool.nl/Visie.html
Voor vragen of suggesties zijn wij te bereiken
via info@vobw.nl.

Aankondiging Like Me! Van theatergroep
Playback maandag 29 mei
De VOBW organiseert weer een interactieve
informatieavond in samenwerking met Playback over
pesten en social media. (http://www.tgplayback.nl).
De voorstelling heet Like Me! Meer nieuws volgt
uiteraard nog, maar zet de datum alvast in de agenda.

Fijne paasdagen!
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