Nummer 7 1 december 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
Ma 4 dec
Di 5 dec
Wo 6 dec
Di 12 en do 14 dec

tijd

Onderwerp

Locatie

e

12.00 uur
18.30-21.30 uur

1 Advent
Eerste 4 uur les, daarna Sinterklaasviering
Deadline inschrijven rapportgesprekken
Rapportgesprekken

Michaël college
Michaël college

PR activiteiten

Open dag

Vorige week hebben we de eerste informatieavond
gehad voor ouders van potentiële nieuwe leerlingen.
Een erg fijne avond, waar achteraf veel positieve
reacties op zijn gekomen van de bezoekers van deze
avond. We hadden deze avond ruim 50 bezoekers.

De open dag vindt plaats op ZONDAG 4 FEBRUARI 2018
van 10.30 - 14.30 uur.
In de loop van dit jaar wordt de huisstijl van het
Michaël college aangepast. Voor deze
voorlichtingsronde zal er een nieuwe folder
uitgebracht worden in de nieuwe huisstijl. De website
en brochure zullen later dit jaar volgen. Ook zal in
januari de lang verwachte belettering op de gevel van
het Michaël college gaan komen, waardoor aan de
buitenkant direct duidelijk waar het Michaël college
zich bevindt.

Op dit moment zijn we ook weer druk bezig met alle
voorbereidingen van de voorlichtingsperiode die
plaats zal vinden in januari en februari. Er zijn
verschillende voorlichtingen gepland op de diverse
scholen in de brede regio. Nieuw is dit jaar een
voorlichting op Tiliander, vrijeschool in Tilburg. Graag
brengen wij u op de hoogte van onze openbare PR
momenten;

Wij kijken weer uit naar de ontmoeting met onze
toekomstige leerlingen en hun ouders. Een drukke,
maar erg leuke periode!
Hier alvast een voorproefje van de nieuwe huisstijl;

Centrale Voorlichting Breda
Dinsdag 16 januari: 18.00-21.30u op het Florijn
college, alleen voor PO scholen uit Breda
Woensdag 17 januari: 18.00-21.30u op het Florijn
college, alleen voor PO scholen uit Breda
Meeloopmiddag
Leerlingen die nu in klas 6 of groep 8 zitten kunnen
deelnemen aan een inloopmiddag, om zo te ervaren
hoe het is om te leren op het Michaël college
De eerste inloopmiddag is op WOENSDAG 24
JANUARI 2018 van 14.00-16.00 uur.
De tweede inloopmiddag is op WOENSDAG 7
FEBRUARI 2018 van 14.00 - 16.00 uur.
Voor de inloopmiddag moet een leerling aangemeld
worden. Graag even via een email doorgeven op
welke dag je wilt komen kennismaken met het
Michaël college. Je mail stuur je naar
info@michaelcollege.nl onder vermelding van je
naam en basisschool.
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1e Advent

Sinterklaasviering dinsdag 5 december

Vanaf maandag 4 december begint de Adventsperiode.
Thema dit jaar: ‘Stilte’.
De leerlingen verzamelen in hun periodelokaal. Vanaf
8.40u worden de klassen gehaald. Vanaf klas 7 oplopend.
Zij gaan In stilte naar de aula, voor een gezamenlijke
spreuk.
Periodedocenten nemen een lichtje voor de klas mee en
iedereen gaat in stilte terug naar het lokaal.
Lichtje wordt in het lokaal op het bureau gezet en brandt
tijdens de periode.
Mw. Van de Wetering is al druk in de weer geweest met
ouders en stagiaires om de school in de juiste stemming
te brengen.

De goedheiligman is weer in het land en dat vieren wij op
dinsdag 5 december. Zoals elk jaar zal klas 12 de
Sinterklaasviering organiseren.
De festiviteiten beginnen na het 4e uur. Hieronder het
aangepaste rooster:

Voor iedereen die het feest dit weekend viert, heel veel
knutsel- en rijmplezier!

Zo gaan wij op weg naar Kerst
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