Nummer 5 3 november 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 14 nov
Ma 20 t/m vr 24 nov
Di 21 nov

20.00-22.00 uur

Michaël college

Do 23 nov

20.00-22.00 uur

Klas 10: Ouderavond
Verkort lesrooster
Informatie avond ouders nieuwe leerlingen
2018-2019
Klas 9 en 10: Voorlichting Campustraject

20.00-22.00 uur

Michaël college
Michaël college

Leerlingenraad 2017-2018
door Joost Lambregts, klas 10HV2

Dinsdag 31 oktober gaf Mevrouw Gladdines een lezing
over de vrijeschool en antroposofie. De lezing was
inspirerend en informatief. Wilt u nog meer weten of
was u niet aanwezig dan hebben wij voor u de
volgende leestips:
http://www.watisdevrijeschool.nl/Visie.html
http://www.vrijescholen.nl/vrijeschoolonderwijs2032/
kunstzinnig-onderwijs-combineren-met-methodiekenen-deugdenonderwijs/#.WO6KP1KiFEI
www.antroposofie.nl

Hallo allemaal, wij zijn de leerlingenraad.
Als je ons nog niet kent, zullen we ons even
voorstellen (van links naar rechts op de foto): Sjors
Verschuren, Sifra Heijne, Sofie Beijer, Jesse Burger,
Mellody den Otter, Mette Reijman, Nina van den
Hoven, Borg Senneker, Joost Lambregts, Laurens van
den Hoek, Marte Roza en Kik Melis. Janne Jet de
landmeter en Mevr. Van Loon waren niet aanwezig
tijdens de foto, maar zij horen er ook gewoon bij.
Als je iets kwijt wilt bij de leerlingenraad of als je een
vraag hebt, dan kan je ons altijd aanspreken.
We zijn dit jaar al een paar keer bij elkaar gekomen
om te vergaderen. Tijdens zo’n vergadering
behandelen wij dingen zoals de volgende zaken en
nog veel meer:
De broodjes gezond: twee jaar geleden verkocht de
leerlingenraad broodjes gezond in de grote pauze op
woensdag en dit jaar willen we dat weer gaan doen!
Het schoolfeest: ieder jaar organiseert de
leerlingenraad het schoolfeest. Het thema is nog niet
bekend maar de datum al wel: 2 maart 2018, dus
schrijf die in je agenda!
Huiswerk vrije dag: de eerste schooldag na een
vakantie is huiswerk en toets vrij zodat de leerlingen

Voor vragen of suggesties zijn wij te bereiken via
info@vobw.nl

Fijne Sint Maarten!
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Campus colleges

6 feb 2018
De impact van de Smartphone
Een dag zonder smartphone is echt een straf voor veel
jongeren. Hoe beïnvloeden de smartphone en de digitale
media het gedrag van jongeren? Hoever gaat de impact
van de smartphone en andere media op het welzijn van
onze kinderen en leerlingen? Dit college heeft een
interactieve afsluiting, waarbij wij met elkaar in dialoog
gaan over de vraag hoe wij hiermee kunnen omgaan.
24 apr 2018
Het creatieve brein van jongeren
Wat doet creativiteit met het brein van jongeren? En
andersom? In dit college kijken we vanuit
wetenschappelijk oogpunt naar creativiteit, het brein en
de ontwikkeling van jongeren.
Aanmelden? Klik hier.

De Campus en Nieuwe Veste organiseren dit jaar voor
ouder(s)/verzorger(s), docenten en geïnteresseerden in
Breda, de Campus colleges.
De Campus colleges hebben de volgende ingrediënten:




12 Jun 2018
Ik & de duurzame wereld
Duurzaamheid is een terugkerend thema in het
toekomstig werkveld van onze jongeren. Denken over
circulaire economie, over plastic als grondstof of over
ondernemen vanuit duurzame principes is onvermijdelijk
geworden. Wat kan dit betekenen voor de toekomstige
beroepspraktijk van onze jongeren?
Aanmelden? Klik hier.

Maatschappelijke thema’s gelinkt aan kunst, media
en taal
Voor jongeren en ouder(s)/verzorger(s) relevante
thema’s
Multidisciplinair

De aanmelding geschiedt via de agenda-pagina op de
website www.bibliotheekbreda.nl. Bovengenoemde links
leiden rechtstreeks naar het ticket office.

Locatie is de Theaterzaal Campus, Emerweg 27 te Breda
Prijs is € 5,00 per Campus college of € 17,50 voor een
passe-partout. Kaarten zijn te koop via
http://www.nieuweveste.nl/index.php/agenda/2017/11/
07/campuscollege-robotisering-van-ons-dagelijks-leven.
Het passe-partout is tot 7 november te koop.
De Campuscolleges worden op dinsdagavond gehouden.
De aanvang is 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Na
afloop is er nog gelegenheid tot napraten tot 21.00 uur.
Programma Campus colleges
7 nov 2017
Robotisering van ons dagelijks leven
Techniek wordt steeds meer toegankelijk en betaalbaar.
Innovaties zorgen er voor dat robotisering een onderdeel
wordt van ons dagelijks leven. Hoe gaan wij hier mee om
en wat betekent het voor jongeren om in een
gerobotiseerde samenleving op te groeien?
In november van dit jaar staat NL Leest in het teken van
het thema robotica. De Bibliotheek verzorgt binnen en
buiten de Bibliotheek activiteiten die met dit thema
samenhangen. Deelnemers aan het Campus college
ontvangen een voucher voor een gratis boek!
Aanmelden? Klik hier.
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