Nummer 3 29 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

Do 5 okt

19.30-20.30 uur
21.00-22.00 uur

Klas 9: Voorlichting PTA
Klas 10: Voorlichting PTA
Klas 12: Kunstreis Barcelona
Klas 10 en 11: werkweek
Herfstvakantie

Michaël college

Vr 6 okt t/m vrij 13 okt
Ma 9 okt t/m vrij 13 okt
Ma 16 t/m vrij 20 okt

Barcelona

Roosterwijzigingen tijdens de werkweken
klas 10 / 11 / 12

Huiswerkondersteuning
door Micha Wijngaards, locatiedirecteur
Binnen het mentoraat leren de leerlingen onder
andere vaardigheden om te plannen en te studeren.
Onderdeel van het studeren is het maken van
huiswerk. Huiswerk is niet alleen bedoeld om de
leerlingen extra leertijd te geven. Het is een middel
om de leerstof te oefenen en te herhalen. Dat sluit
aan bij de ontwikkeling die onze leerlingen op hun
leeftijd doormaken. Bovendien verstevigt huiswerk
het contact tussen de school en de ouders. Zij zien
immers waar hun kind mee bezig is. Daarom is
huiswerk een verplicht onderdeel van het
onderwijsprogramma.
Leerlingen die ondanks de reguliere begeleiding door
gebrek aan studievaardigheden in de problemen
dreigen te raken, komen in aanmerking voor
huiswerkondersteuning. Die wordt van maandag tot
en met donderdag vanaf 15.10 tot 16.50 uur gegeven
in een vaste ruimte, waarin de leerling onder toezicht
van een pedagoog zijn huiswerk kan maken en kan
werken aan de ontwikkeling in plannen en
organiseren van schoolwerk. Leerlingen die hiervoor
in aanmerking komen, worden door de mentor in
overleg met de ouders aangemeld bij de
afdelingsleider. Deelname aan de huiswerkklas valt
vanaf dit schooljaar onder de basisondersteuning en
is kosteloos.

In de week van 9 tot en met 13 oktober zijn de
leerlingen van klas 10 tot en met 12 op werkweek.
Doordat hier ook docenten als begeleider mee moeten
gaan, heeft dit consequenties voor de lesroosters in
deze week. Wij proberen met het roosterteam de
overlast in het rooster te beperken, maar we
ontkomen er niet aan, dat er in deze week lessen
verschoven moeten worden, of komen te vervallen. De
leerlingen krijgen eind volgende week een voorlopig
rooster voor de week van 9 oktober uitgereikt, zodat
hier met vervoer rekening gehouden kan worden.

Oproep
Op dit moment is er een eerste aanzet gedaan om te
komen tot een moestuin en bouw van een kas, achter
op het schoolterrein van het Michaël college. Wij
zoeken nog ouders, die ons kunnen helpen om de kas
te bouwen en het terreintje ‘struikvrij’ te maken en te
voorzien van bestrating.
Ook in de kunstpatio achter de twee technieklokalen
ligt nog een klus te wachten. Deze ruimte zou voorzien
moeten worden presentatiezuilen en opbergruimte.
Hiervoor zou nog een ontwerp gemaakt moeten
worden en is daarna hulp gewenst in de realisatie van
dit plan.
Bent u bereid te helpen met de bouw van onze
moestuin, of met de realisatie van onze kunstpatio,
kunt u zich melden via info@michaelcollege.nl.
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Foto impressie Michaëlsfeest
Gisteren 28 september vierden we met elkaar het
Michaëlsfeest. Alle leerlingen bereidden zich in de
ochtend voor op het verslaan van de draak, dat ’s
middags plaats vond.
De 7e klassen speelden het Burchtenspel in het Liesbos.
De 8e klassen namen deel aan vier workshops namelijk,
amuletten en warmaskers maken, en een workshop
handboogschieten. Met hun zelf vervaardigde wapens
wisten de 8e klassen de draak te bezweren.
De 9e klassen studeerden een Haka in(ceremoniële dans
van de Maori’s) en volgenden een workshop “warfaces
bodypaint” met als doel de draak te intimideren.
De 10e klassen namen deel aan vier workshops: Bamboe
piramide maken, Capoeira, Yoga, Qi gong en Archery Tag
De 11e klas maakte een rookspuwende angstaanjagende
draak.
De 12e klas volgde een workshop “rapbattle” en
probeerde door middel van het woord de draak te
verslaan.
Het was een zeer geslaagde dag. De draak is weer
verslagen!
Met dank aan hulpouders, leerlingen en leerkrachten
voor deze geweldige dag.

‘Michaël college loopt Breda binnen’
Met trost presenteren zich zondag 1 oktober maar liefst
45 Michaëllopers zich aan de start van de Singelloop.
Met een heus Michaël loopshirt zullen zij te herkennen
zijn in Breda. Wij nodigen u van harte uit om hen aan te
moedigen. Om 11.00 uur start de grootste groep lopers
die de 5 kilometer lopen.
Wij wensen de leerlingen en medewerkers die meelopen
veel succes en plezier toe!
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