Nummer 2 15 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

Onderwerp

Locatie

Di 19 sept

20.00-22.00 uur

Michaël college

Vri 22 sept
Do 28 sept
Do 28 sept
Do 5 okt

Vanaf 8.30 uur
Na periode
19.45-21.00 uur
19.30-20.30 uur
21.00-22.00 uur

Klas 7 t/m 10: Algemene ouderavond, daarna
in klassen verder
Alle klassen: Schoolfotograaf
Alle klassen: Michaëlsfeest
Klas 11: Ouderavond
Klas 9: Voorlichting PTA
Klas 10: Voorlichting PTA
Klas 12: Kunstreis Barcelona
Klas 10 en 11: werkweek
Herfstvakantie

Do 5 okt t/m vrij 13 okt
Ma 9 okt t/m vrij 13 okt
Ma 16 t/m vrij 20 okt

Michaël college
Michaël college
Michaël college
Michaël college
Barcelona

Campusfestival

Werkweek klas 10

door Micha Wijngaards, vestigingsdirecteur
Beste ouder(s), verzorger(s),

Door Femke Wareman, bovenbouwcoördinator
Twee weken geleden heeft u vernomen dat de
werkweek naar Polen voor de 10e klas niet doorgaat.
Uiterlijk 19 september zou u van ons te horen krijgen
of er helemaal geen werkweek meer zal zijn voor de
10e klas of dat er wellicht andere locaties gevonden
zijn, waardoor de werkweek toch door kan gaan.

Afgelopen twee dagen stonden in het teken van de
opening van onze Campus en het samengaan van de
drie scholen op deze Campus. ‘Ontmoeten, eenheid
in verscheidenheid’ was het uitgangspunt van deze
dagen. Na veel voorbereiding is er voor de leerlingen
een mooi programma opgezet, veel activiteiten
waarin samenwerken, ontmoeten en ontdekken
centraal stonden.

Met vreugde kan ik u mededelen dat de werkweek
voor de 10e klassen ook dit jaar door zal gaan. Het is
ons gelukt om vier mooie locaties te vinden voor de
huidige 10e klassen. De vier locaties liggen door heel
Nederland verspreidt. Dinsdag 19 september
aanstaande zult u tijdens de ouderavond verdere
informatie krijgen.
Net als voorgaande jaren hebben we ouders nodig, die
deze week (9 t/m 13 oktober) als begeleider meegaan.
Als u interesse heeft bespreek dit dan komende
ouderavond met de mentor van uw zoon/ dochter.

Ondanks alle zorgen met betrekking tot de
organisatie, is de communicatie naar u als ouder en
onze leerlingen niet verlopen zoals we hadden
gewild. Dit betreuren wij uiteraard, omdat dit voor
sommigen een smet was op deze twee dagen. De
inschrijving startte te vroeg voor veel van onze
leerlingen en Magister was nog niet operationeel op
Michaël. Ook de weergoden waren ons niet goed
gezind op de campusdagen, waardoor leerlingen en
medewerkers niet alleen op sportief gebied op de
proef werden gesteld.

Appelscha

Gelukkig hebben ons, naast bezorgde berichten, ook
veel positieve berichten bereikt over de twee
campusdagen. Uiteraard zullen deze dagen goed
geëvalueerd worden zodat voor vervolgactiviteiten
de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. De
reacties die wij van u als ouder hebben ontvangen
worden uiteraard in de evaluatie meegenomen.

Biezenmortel

Texel
Rotterdam
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Donderdag 28 september Michaëlsfeest

Ook het seizoen verandert weer en daarmee is het nu
ook de tijd van de oogst. Daarnaast wordt het donkerder
buiten en keren we weer meer naar binnen. Inzicht om
obstakels te overkomen en het kwaad te herkennen en
het zo te kunnen verslaan. En als laatste moed; de
wilskracht in jezelf aanroepen om op te staan tegen het
kwaad en het te verslaan.

Door Diëlle Akkermans, docent
Op donderdag 28 september vindt dit jaar het
Michaëlsfeest plaats. Het Michaëlsfeest is één van de
feestdagen die we op de vrije school vieren en daarnaast
is het één van de drie feesten waarbij de kinderen
voorbereid worden op Kerstmis. Het is de feestdag van
de aartsengel Michaël. Hij is de aartsengel die ook de
tijdgeest is; in onze tijd begeleidt en inspireert hij de
mensheid. Met het vieren van het Michaëlsfeest spreken
we onze moedskrachten aan en de wil om het goede te
doen. In de Openbaring van Johannes wordt verteld dat
er een strijd in de hemel plaatsvond. Michaël en zijn
engelen vochten tegen de draak en zijn aanhangers. En
de grote draak, de oude slang, die ook duivel en satan
wordt genoemd en die de wereld verleidt… werd
overwonnen.
Hiermee overwon de aartsengel Michaël de machten van
de duisternis.
De feesttijd van Michaël is een oproep aan de mensen
deze machten te herkennen en een halt toe te roepen.
Een aantal begrippen die bij het feest horen zijn
terugkijken, dankbaarheid, oogst, inzicht en moed. We
kijken terug naar het vorige schooljaar en wat er allemaal
is gebeurd. We zijn dankbaar voor wat alles wat we
hebben in deze samenleving. Ook het seizoen verandert
weer en daarmee is het nu ook de tijd van de oogst.
Daarnaast wordt het donkerder buiten en keren we weer
meer naar binnen. Inzicht om obstakels te overkomen en
het kwaad te herkennen en het zo te kunnen verslaan. En
als laatste moed; de wilskracht in jezelf aanroepen om op
te staan tegen het kwaad en het te verslaan.

Op 28 september begint de dag met de periodelessen
waarna de leerlingen aan verschillende activiteiten en
workshops meedoen en aan het eind van de dag de
draak (hopelijk) zullen verslaan. De bovenstaande
begrippen staan hierbij centraal. De leerlingen zullen
tijdens hun mentoruur geïnformeerd worden over de
activiteiten die zij deze dag gaan doen en of ze bepaalde
spullen mee moeten nemen naar school of bepaalde
kleding aan moeten doen. De dag zal rond 15:00 uur
afgelopen zijn.
Wij hopen een mooi feest.

Dinsdag 19 september Ouderavond klas 7
t/m 10
Locatie: De aula van het Michaël college voor het
plenaire deel, waarna u naar een lokaal gaat met de
mentor voor het klassendeel. De lokalenindeling vindt u
hieronder.
Tijd:
19.45 uur
20.00 uur

20.30 uur

21.30 uur

Inloop, waarbij de koffie/thee verzorgd
wordt door ouders.
Opening van het plenair gedeelte, waarin
wat algemene organisatorische zaken
aan bod zullen komen.
Mentoren gaan met de ouders naar het
lokaal om met elkaar te spreken over de
kinderen, specifieke klas gebonden
ontwikkeldoelen en jaarprogramma.
Afsluiting

Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te
stellen.
7A
lokaal M1.08
7B
lokaal M1.09
7C
lokaal M1.01
8A
lokaal M1.17
8B
lokaal M1.10
8C
lokaal M2.10
9M1
lokaal M2.01
9M2
lokaal M2.02
9HV
lokaal M2.11
10M1 lokaal M2.07
10M2 lokaal M2.08
10HV1 lokaal M2.17
10HV2 lokaal M2.16

Een aantal begrippen die bij het feest horen zijn
terugkijken, dankbaarheid, oogst, inzicht en moed. We
kijken terug naar het vorige schooljaar en wat er allemaal
is gebeurd. We zijn dankbaar voor wat alles wat we
hebben in deze samenleving.
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Voor klas 11
De ouderavond voor klas 11 zal 28 september aanstaande
zijn van 19.45 tot 21.00 uur. Een uitnodiging met het
programma volgt.
Voor klas 12
De datum voor de ouderavond voor klas 12 zal na
vaststelling z.s.m. met u gecommuniceerd worden.

Impressies werkweken klas 7 t/m 9

Michaël college loopt mee

Op zondag 1 oktober vindt de Bredase Singelloop
plaats. Directie, medewerkers en leerlingen lopen
mee! De leerlingen konden zich vrijdag 15 september
inschrijven voor de verschillende afstanden.
Inschrijving geschiedt centraal en de kosten voor
inschrijving zullen door de school betaald worden.
Ook zal elke deelnemer een school T-shirt krijgen.
Meer details volgen nog.
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