Breda, 26 juli 2021
Beste ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen,
Langs deze weg willen we jullie informeren over de opstart van het nieuwe schooljaar. We zijn blij
dat alle leerlingen vanaf het volgende schooljaar weer dagelijks en volgens het normale 50 minuten
rooster naar school kunnen. Op 13 augustus zal er vanuit Den Haag weer een persconferentie
gehouden worden. Mocht dit tot nieuwe maatregelen leiden dan brengen we u uiteraard op de
hoogte. Hieronder puntsgewijs enkele belangrijke zaken.
Boeken/leermiddelen
Inmiddels heeft iedereen de boeken voor volgend schooljaar kunnen bestellen.
Mocht u dit ontschoten zijn, doe dit dan zo snel mogelijk. U doet dit via www.vandijk.nl.
De benodigde leermiddelen voor aankomend schooljaar vindt u op de leermiddelenlijst. Deze lijst
vindt u op onze website onder : Michaël college → organisatie en documenten → leermiddelenlijst.
Voor klas 8 is er echter een aanvulling. Volgend schooljaar zal euritmie als vak in klas 8 worden
aangeboden. Hiervoor zijn euritmieschoenen nodig (turnschoenen met een zachte zool).
Deze zijn o.a. te bestellen bij Scapino (Dutchy balletschoen t/m maat 42), Bol.com (euritmieschoen)
en op de volgende site:
https://www.rozemarijn.nl/product-categorie/euritmie-schoentjes/
Eerste schooldag en introductie
Het nieuwe schooljaar begint op dinsdag 7 september. De leerlingen worden die dinsdag om 09.00
uur op school verwacht voor de opening van het schooljaar. Ze worden die dag ontvangen door hun
mentor en krijgen o.a. het lesrooster. Het meebrengen van een agenda en schrijfgerei is fijn.
Leerlingen van klas 7 en 8 zullen deze dag de ‘1 Blik agenda’ ontvangen. Zoals ieder jaar ontvangen
wij de leerlingen in gezamenlijkheid, wij hechten er waarde aan om dit met aandacht en in sfeer te
doen. Normaal gesproken mogen alle ouders van de nieuwe zevende klas leerlingen hierbij aanwezig
zijn. Op dit moment is het nog hoogst onzeker of de richtlijnen dit toe zullen staan. We brengen u
hiervan in de week van 30 augustus op de hoogte.
Werkweken
We hebben de werkweken gelukkig weer kunnen organiseren. Alle ouders van klas 7 t/m 10 zijn
inmiddels ook geïnformeerd door de mentor of werkweekorganisatie. Na de vakantie zullen de
laatste puntjes op de i worden gezet. We hopen dat onderstaande werkweken door kunnen gaan:
Klas 7
Tuinbouw
13 -17 september 2021 regio Breda
Klas 8
Bosbouw
13-17 september 2021 regio Breda
Klas 9
Wandel &Survival
20-24 september2021 Limburg
Klas 10
Wandel &Sociaal
13-17 september 2021 Limburg
Klas 11
Kunst & Reflectie
18-22 oktober 2021
Brabant
Klas 12
Kunstreis
14-20 februari 2022
Barcelona (Spanje)

Mentoren schooljaar 2021-2022
In onderstaand overzicht staan alle mentoren voor volgend schooljaar:
7A
Loraine Rijnenberg
9M
Karin van Dijk
7B
Otto Ketelaers
9H
Nicolette Zuurveld
7C
Charlotte Maas
9HV
Loek Wortel
8A
Amber van Nijnanten
10M
Anke Bakker
8B
Arnaud Huisman
10H
Ingrid van de Wetering
8C
Willem Glaser
10HV Ritchie van Unen
11
Saskia Strik
12
Gijs Roosenboom
Klassenouders
Zoals ieder jaar wordt de mentor ondersteund door één of twee klassenouders. Nog niet alle klassen
in onze bovenbouw hebben op dit moment een klassenouder, na de zomer wordt u hier actief voor
uitgenodigd. U kunt alvast nadenken of iets wilt betekenen in deze eervolle en gezellige taak. ;)
Ouderavonden
In het begin van het schooljaar zullen de eerste ouderavond plaatsvinden. De ouderavonden starten
om 19.30 uur in de aula van het Michaël college. Hieronder vindt u het rooster tot de Herfstvakantie:
7 september
21 september
27 september
28 september
30 september
11 oktober

Bijeenkomst hulpouders werkweek klas 7
Ouderavond klas 11
Ouderavond klas 12
Ouderavond klas 7 en 8
Ouderavond klas 9 en 10
Voorlichting PTA klas 9 (19.30) en klas 10 (20.45)

De school is van 29 juli t/m 1 september gesloten. Wij zijn weer bereikbaar vanaf 2 september.

Wij wensen u een fijne vakantie en stralende zomer toe!
Hartelijke groet,
Namens de schoolleiding van het Michaël college
F. Wareman
Locatiedirecteur

