Nummer 6 17 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

Ma 20 t/m vr 24 nov
Di 21 nov

20.00-22.00 uur

Do 23 nov

20.00-22.00 uur

Do 30 nov

Onderwerp

Locatie

Verkort lesrooster
Informatieavond ouders nieuwe leerlingen
2018-2019
Klas 9 en 10: Voorlichting voor ouders over
het Campus-traject
Rapport 1

Verkort rooster 20 t/m 24 november

Michaël college
Michaël college

Erg leuk was het, om deze week alle enthousiaste
reacties te zien van onze leerlingen, toen ze meester
Harry door de school zagen lopen. We hebben er alle
vertrouwen in, dat dit twee mooie periodes zullen
worden!
Wij wensen dhr. Van Iersel veel plezier toe op het
Michaël college.

In verband met de rapportbesprekingen zal de
komende week het verkorte lesrooster van kracht
zijn op De Campus. Een lesuur duurt 35 minuten.
De lestijden zijn:
1e
08.30 – 09.05 uur
2e
09.05 – 09.40 uur
e
3
09.40 – 10.15 uur
Pauze 10.15 – 10.30 uur
4e
10.30 – 11.05 uur
e
5
11.05 – 11.40 uur
6e
11.40 – 12.15 uur
Pauze 12.15 – 12.45 uur
7e
12.45 – 13.20 uur
8e
13.20 – 13.55 uur

Informatieavond dinsdag 21 november
Op diverse momenten in het jaar verzorgt het Michaël
college informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s)
met een kind in klas 5/6 of groep 7/8 én docenten uit
het basisonderwijs. Op dinsdag 21 november is van
20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur op het Michaël
college de eerste avond. Hier geven wij algemene
informatie over ons voortgezet vrijeschoolonderwijs,
welke ondersteuning wij leerlingen kunnen bieden en
is er een rondleiding door het gebouw mogelijk.

Een nieuw gezicht
Vanwege het ziekteverlof van mevrouw Wevers
hebben wij binnen het periodeonderwijs een aantal
zaken moeten verschuiven en vervangen. Vorige
week is dhr. Van Iersel benaderd om de komende
twee periodes Poëzie voor klas 7 te verzorgen, dit is
door hem met veel enthousiasme ontvangen.
Afgelopen maandag is dhr. Van Iersel al gestart met
de eerste periode. Dhr. Van Iersel heeft een lange
staat van dienst als onderbouwdocent op de Rudolf
Steiner school in Breda en hij is mede verantwoordelijk geweest voor de oprichting van de
vrijeschool bovenbouw, die nu uitgegroeid is tot het
Michaël college.

Advent
De Germanen zagen deze tijd als een nieuw begin. Al 't
oude werd opgeruimd, zelfs de vuren werden gedoofd
en er werden nieuwe vuren aangelegd. Een nieuw
begin. De strijd van Michaël is beëindigd.
De adventstijd begint op de 4de zondag voor Kerstmis.
Het woord Advent komt uit het Latijn, van 'adventus',
dat 'komst' betekent. Het is de komst van het licht op
aarde, waaraan de adventstijd vooraf gaat. Advent; tijd
van hoopvolle verwachting, stilte na de stormen van
de herfst. We zijn op weg naar de langste nacht. Steeds
schaarser wordt het licht. In het meest noordelijke
deel van Europa is het nu voortdurend nacht. De zon is
er helemaal niet meer te zien (een belangrijke
aanleiding voor het Sint Lucia-feest).

1

In donkere tijden word je als mens teruggeworpen op
jezelf. Wanneer je niet meer wordt afgeleid door wat er
zich buiten je afspeelt, moet je je wel met de binnenkant
gaan bezighouden. Wanneer je niets meer kunt zien
(duisternis) en horen (stilte) rest je niet veel meer dan
voelen. Door dit alles onder ogen te zien, door er
innerlijk licht op te laten schijnen, kan daar zich wat gaan
ontwikkelen.

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
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.

Advent, de stille tijd, waarin het groeiend kaarslicht
symbolisch is voor het innerlijk licht dat het aardedonker
kan overwinnen. Met de geboorte van het Kerstkind is
dat innerlijk licht op aarde gekomen, om te groeien in de
mensen.
Het Michaël college zal vanaf maandag 4 december
iedere ochtend verlicht worden door kaarsen. In alle
periodelokalen is een adventskrans. Op elke maandag
ontsteken we een kaars , zodat er uiteindelijk vier
branden, Iedere periodedocent besteedt op eigen wijze
met de klas aandacht aan deze tijd van hoopvolle
verwachting.

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.
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.

Campus colleges

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

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:




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

Locatie is de Theaterzaal Campus, Emerweg 27 te Breda
Prijs is € 5,00 per Campus college. Kaarten zijn te koop
via
http://www.nieuweveste.nl/index.php/agenda/2017/11/
07/campuscollege-robotisering-van-ons-dagelijks-leven.
32

