Nummer 1 1 september 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 4 t/m vrij 8 sept

Onderwerp

Locatie

Klas 7, 8 en 9 werkweek

Woe 13 sept

10.00-15.00 uur

Alle klassen: Campus Openingsfestival: Outside in

Campus

Do 14 sept

8.30-15.00 uur

Alle klassen: Campus Openingsfestival: Inside out

Campus

Za 16 sept

14.00-22.00 uur

Reünie Michaël college

Michaël college

Di 19 sept

20.00-22.00 uur

Algemene ouderavond

Michaël college

De grootste uitdaging voor de start van dit jaar was om
de roosters van de drie locaties van de Campus op
elkaar af te stemmen. Voor klas 11 en 12 zijn we nog
bezig met het doorvoeren van verbeteringen, gezien er
nu nogal wat tussenuren op de rol staan, we proberen
deze zo snel mogelijk te reduceren. Volgende week zal
informatie in Magister geüpdatet worden, zodat na de
werkweek van volgende week ook iedereen alle
gegevens terug kan vinden in Magister.

We zijn weer begonnen
door Micha Wijngaards, locatiedirecteur
Op dinsdag 29 augustus ontvingen we voor eerst al
onze leerlingen en ruim 70 ouders/verzorgers van de
leerlingen van klas 7 voor de opening van het nieuwe
schooljaar in ons nieuwe gebouw. Traditioneel
werden de drie nieuwe zevende klassen onder luid
applaus binnengehaald. Voor het eerst hadden de
ouders ook goed zicht op deze gebeurtenis, zij
stonden op de tweede verdieping en konden
hierdoor alles goed volgen.

Ik wens u als ouder(s)/verzorger(s, de leerlingen en
ons, als medewerkers van het Michaël college een heel
mooi schooljaar toe.

Het jaar voor alle leerlingen is geopend door het
docententeam, zingend op de trap, in canon met het
volgende lied;
Uit vele richtingen zijn wij gekomen, maar
Als wij allen samen zijn, en
In de ruimte onze stemmen samen stromen, dan
Kunnen wij ons voelen opgenomen in
Liefdevol verbonden zijn
Na de eerste en/of hernieuwde kennismaking deze
week, staat voor klas zeven tot en met negen de
werkweek voor de deur. Voor veel leerlingen weer
een spannende en uitdagende week, waar ze stiekem
ook al weer veel zin in hebben. De docenten hebben
deze week hard gewerkt om alle materialen weer op
orde te hebben en goed voorbereid met de
leerlingen op pad te gaan. Ik wens de collega’s en
leerlingen alvast veel plezier toe tijdens deze
werkweek.

Magister
Volgende week zullen de nieuwe leerlingen én hun
ouders/verzorgers inlogcodes en wachtwoorden thuis
gestuurd krijgen. Voor de ouders/verzorgers die al een
inlogcode hebben, is het belangrijk om te weten dat de
url voor Magister is veranderd.
Om nu naar Magister te gaan, gaat u via MS Explorer
naar https://decampus.magister.net .
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Even voorstellen

Werkweken 4 t/m 8 september

Beste ouders,
Dit schooljaar zal ik Herman de Raat vervangen als
coördinator van de bovenbouw. Graag wil ik mij kort
voorstellen.
Twintig jaar geleden ben ik als geschiedenisdocent
begonnen en al snel op het Markenhage terecht
gekomen. Naast docent ben ik daar ook afdelingsleider
van Brugfase twee geweest. Toen de vraag kwam of ik
de functie van bovenbouwcoördinator Michaël voor dit
schooljaar op me wil nemen, heb ik vrijwel direct met ja
geantwoord. Ik ben zeer begaan met onderwijs in het
algemeen, en draag het vrijeschoolonderwijs een warm
hart toe. Het Michaël vind ik een prettige school, die ik
als ouder ook ken.
Ik woon in Breda, ben getrouwd en heb drie kinderen
(twee pubers en een kleuter). In mijn vrije tijd tennis ik
en onderneem ik veel met mijn gezin.

De werkweken vinden plaats aan het begin van het
schooljaar. Naast een (hernieuwde) kennismaking,
wordt er van 4 t/m 8 september hard gewerkt op de
boerderij of in het bos. In klas 7 maken de leerlingen
kennis met en ervaren het werk in en rond een
biologisch dynamisch boerenbedrijf.
Klas 7C gaat werken op een boerderij in Mookhoek.
Datzelfde gaat klas 7B bij Widar in Merksplas en klas
7C bij de Duiventoren in Dorst doen.
In klas 8 leren de leerlingen omgaan met de zorg om
het bos (planten, rooien en houthakken). Op
landgoed Ottermeer-hoeve in de Wouwse Plantage
werkt klas 8B in de bosbouw. In de Beugense Peel
bevindt zich klas 8A en 8B werkt in de Hollandse
bossen in Ulicoten.
Voor de klassen 9 staat ‘survivallen’ in de Ardennen
op het programma. De leerlingen ervaren daar hun
(fysieke) grenzen tijdens het klimmen en dalen van
overnachting naar overnachting.
Wij wensen alle leerlingen, werkweekbegeleiders en
collega's een fijne en goede werkweek toe. Laat deze
week een mooie start van het schooljaar zijn, waarin
we samenwerken.

Ik wens ons een goed jaar met elkaar.
Femke Wareman

Algemene ouderavond 19 september
Op dinsdag 19 september is een Algemene
Ouderavond. De avond begint om 20.00 uur in de
aula met alle ouders en het personeel. Hier
presenteren we onze school, uitgangspunten, idealen
en doelen. We informeren ook over de nieuwe
organisatiestructuur, samenwerking met
Markenhage, ons activiteiten- programma en de
speciale doelen, die we voor dit schooljaar gesteld
hebben. Na het algemene gedeelte volgt vanaf
ongeveer 21.00 uur een ouderavond voor elke klas
apart.

Meer nieuwe collega’s
Met ingang van dit nieuwe schooljaar heeft het Michaël
college er meer nieuwe collega’s bijgekregen.
Mw. Nicolette Zuurveld voor textiel / tekenen /
kunstgeschiedenis in de middenbouw, mw. Renée
Zuiderwijk voor Nederlands, dhr. Tijmen van der Wal
voor Nederlands en dhr. Harrie Hens voor wiskundeperiodes.
Zij zullen zich in een volgende NUMichaël aan u
voorstellen.
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