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Mededelingen schoolbreed
In maart hebben er veel activiteiten plaatsgevonden. We hebben deelgenomen aan de KinderKunst
week. In alle groepen is rondom het Thema Beestenboel gewerkt. Er zijn kinderen naar het
MuZeeum geweest en Agnes den Hartogh heeft in iedere groep een gastles gegeven. Kinderen
hebben niet alleen op school maar ook thuis een aantal activiteiten gedaan waardoor ze 4 stickers
bij elkaar gespaard hebben en het kunstwerk van Thijs Persijn konden aanschaffen. De kunstwerken
zijn inmiddels besteld. Binnenkort zullen de kinderen hun bestelde kunstwerk in ontvangst kunnen
nemen.
Daarna hebben alle groepen aandacht besteed aan ‘de week van de lentekriebels’.
Op 15 maart is de Bibliotheek Grote Markt geopend. Jammer dat het regende waardoor de opening
plaats moest vinden in de gymzaal. De zaal zat vol met leerlingen waardoor de ouders er niet bij
konden zijn. Dat is natuurlijk altijd jammer. Op onze site kunt u zien hoe deze feestelijke opening
er uit zag. helaas kunt u de kinderen het “bieb- lied” niet horen zingen. Sjef Hermans, onze
muziekspecialist, heeft er samen met de kinderen een waar “bieb- feest” van weten te maken.
Gelukkig kunt u de kinderen op 19 april wel horen zingen. Vanaf donderdag 29 maart start in het
kader van het Frans Naerebout jaar, het muziekproject “zeemansliederen”. Alle peuters van Koraal
en kinderen van alle groepen van de Frans Naereboutschool zullen de komende weken muziekles
van Sjef Herman krijgen. Een aantal mensen van het Scheldeloodsenkoor verlenen hun
medewerking. Op 19 april van 13.00 tot 14.00 zullen we een concert verzorgen voor ALLE ouders,
OPA’s en OMA’s, buurtbewoners en iedereen die ons wil horen zingen. Bij mooi weer op het plein,
bij minder weer in de gymzaal, waar dan WEL voldoende ruimte is voor alle gasten.
Aan het einde van het concert zullen we de Kinderkunstuitleen Op School openen.
Binnenkort krijgt u voor deze middag nog een speciale uitnodiging.

Kwaliteitszorg
Vorige maand hebben we digitaal een oudertevredenheid-vragenlijst uitgezet. We zijn namelijk
benieuwd hoe u over o.a. de volgende onderwerpen denkt: mijn kind gaat graag naar school, mijn
kind leert veel op school, mijn kind wordt gezien door de leerkracht, ik vertrouw mijn kind met een
gerust hart aan de school toe, ik voel me serieus genomen en gehoord, ik word goed geïnformeerd,
ik ben tevreden over het continurooster, ik ben tevreden over het kunst en cultuuraanbod en ik
raad deze school aan bij andere ouders. Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst, de
respons is ruim voldoende voor een analyse. In de volgende nieuwsbrief zullen we de uitkomsten
met u delen.

Ouderbijdrage
Ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hadden hebben een brief ontvangen. Het is fijn om te
zien dat een aantal ouders inmiddels hun bijdrage betaald hebben, helaas nog niet iedereen.
Om ervoor te kunnen zorgen dat leuke activiteiten plaats kunnen blijven vinden verzoeken we u
deze bijdrage te betalen mocht u dit nog niet gedaan hebben.
De ouderraad verzoekt u om de ouderbijdrage, 19 euro, over te maken, mocht u dit nog niet
gedaan hebben. Dit kan op rekeningnummer NL12 RABO 0123 5895 76 t.n.v. Ouderraad Frans
Naereboutschool Vlissingen o.v.v naam en groep van uw zoon/ dochter.
Mocht betaling een probleem zijn neemt u dan contact op met Nicole Dieleman, directeur van de
school. Er kan dan gezocht worden naar een oplossing.

Schoolreis groep 1 en 2
Donderdag 7 juni willen we met de kleuters op schoolreis naar de Hollandse Hoeve in Goes.
Onze reis is binnen de normale schooltijd gepland en de kosten voor deze dag bedragen €10,00. U
kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL12 RABO 0123 5895 76 t.n.v. Ouderraad Frans
Naereboutschool Vlissingen o.v.v. schoolreis + naam en groep van uw zoon/ dochter. We ontvangen
uw betaling graag voor 19 mei.

Met opmerkingen [ND1]:

Schoolreis groep 3,4,5 en 6
Donderdag 7 juni gaan wij samen op schoolreis naar Plaswijckpark bij Rotterdam.
De bus zal om stipt 8.30 uur vertrekken vanaf de opstapplaats bij Cinecity en ons daar rond 18.00
weer afzetten.
De kosten van de schoolreis ( vervoer, entree, ijsje) bedragen € 26, 00.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL12 RABO 0123 5895 76 t.n.v. Ouderraad Frans
Naereboutschool Vlissingen o.v.v. schoolreis + naam en groep van uw zoon/ dochter. We ontvangen
uw betaling graag voor 19 mei.

Schoolkamp groep 7/8
Woensdag 13 tot en met vrijdag 15 juni gaan de kinderen op schoolkamp naar De Molenhoek in
Kamperland. Verdere informatie voor ouders volgt volgende week via een aparte brief. Een week
voor het vertrek ontvangen de kinderen een kampboekje met verdere informatie.
De kosten van het schoolkamp bedragen € 82,50.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL12 RABO 0123 5895 76 t.n.v. Ouderraad Frans
Naereboutschool Vlissingen o.v.v. schoolkamp + naam en groep van uw zoon/ dochter. We
ontvangen uw betaling graag voor 1 juni.

Praktijkexamen verkeer, hulpouder gevraagd.
Op woensdagochtend 16 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats. Wij zijn op zoek naar een
vrijwilliger die daar bij wil helpen. Voor verdere vragen kunt u terecht bij juf Marrit. U kunt zich
ook bij haar aanmelden als vrijwilliger.

Lezen is leuk!
Onder de noemer Lezen is leuk! heeft Stichting Kinderpostzegels 100 scholen in Nederland,
waaronder ook onze school, uitgekozen om kinderen meer te laten lezen. Zij hebben gezorgd voor
een speciale boekenkast, een mooie collectie en samen met de bibliotheek, de gemeente en de
school wordt er voor gezorgd dat er steeds leuke boeken geleend kunnen worden. Bovendien
krijgen alle leerlingen van onze school via boekhandel ‘t Spui een Boekenbon van 10 euro,
waarvoor in de boekhandel een leuk boek kan worden gekocht. Het is de bedoeling dat de
leerlingen de boekenbon ook echt besteden in de boekhandel.
Op woensdag 4 april, 11 april en 18 april is Boekhandel ‘t Spui tot 20.00 uur geopend. Op 4 april
speciaal voor de Frans Naereboutschool. Mocht u deze dag niet kunnen dan kunt u uiteraard ook op
een van de andere woensdagen tussen 16.00-20.00 uur komen om samen met uw kind een boek uit
te zoeken.

Data
30-03-2018 t/m 2-04-2018 Goede Vrijdag en Pasen
04-04-2018 Schoolfotograaf
04-04-2018 Schoolvoetbal meiden
05-04-2018 Verkeersexamen groep 7/8
17-04-2018 en 18-04-2018 IEP eindtoets groep 8
19-04-2018 Afsluiting muziekproject, concert van 13.00 tot 14.00 uur en opening Kinder Kunst
uitleen Op School (KOS)
20-04-2018 Koningsspelen
23-04-2018 t/m 4-05-2018 Meivakantie
7-05-2018 Groep 3/4 workshop muziekinstrumenten
10-05-2018 t/m 11-05-2018 Hemelvaart
18-05-2018 Praktisch verkeersexamen groep 7/8
21-05-2018 2de Pinksteren
5-06-2018 Studiedag team, alle kinderen VRIJ

7-06-2018 Schoolreis groep 1 t/m 6
13-06-2018 t/m 15-06-2018 Schoolkamp groep 7/8
18-06-2018 Rapportgesprekken
21-06-2018 Rapportgesprekken
4-07-2018 Afscheidsmiddag groep 8
5-07-2018 Musical groep 7/8 LET OP, GEWIJZIGDE DATUM
6-07-2018 Vossenjacht
9-07-2018 t/m 17-08-2018 Zomervakantie

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
De werkjes van onze tentoonstelling “Kunst” zijn al weer grotendeels mee naar huis. Alleen onze
Kinder-Kunstweek-Knuffel-Kussens zijn nog even voor het raam blijven hangen. De juffen vonden ze
eigenlijk al heel erg “af” maar veel kleuters hebben de smaak te pakken, en onder begeleiding van
Imre’s moeder, juf Jessica, worden de laatste kantjes, knoopjes en andere frutseltjes opgenaaid.
Bedankt voor alle hulp Jessica!
Deze dieren-kussens passen ook nog heel goed bij het nieuwe thema “lente” waaraan we vorige
week begonnen. De kleuters weten al heel veel van jonge dieren, lentebloemen en bomen in de
lente. Ook hier komt ons kunstkabinet weer goed van pas, en het is leuk om te zien hoe de kleuters
het werk van Toorop en Mondriaan gaan herkennen.
Natuurlijk hebben we allerlei nieuwe woorden geleerd en we hebben bonen gezaaid, maar ook
bonen geteld en gesorteerd. We zijn nu begonnen met bloemen maken voor onze bloemenwinkel en
ons tuincentrum. Het wachten is nu alleen nog op het ECHTE lenteweer!

Groep 3/4
In maart was er weer veel aandacht voor Kunst en Cultuur. Het thema van de Kinderkunstweek :
Dieren in de kunst, gaf aanleiding tot geïnspireerde teken-, schilder- en klei kunstwerken.
Dit heeft u op onze site kunnen zien en ook op de tentoonstelling.
De illustraties voor het mega-grote boek dat gemaakt werd voor de opening van onze Bibliotheek Op
School zijn mega-mooi en zijn ook voor iedereen te zien. De kinderen zongen uit volle borst mee
met het openingslied.
Bij “nieuw en nieuw begin” hoort ook het voorjaar, Pasen en nieuw leven; er was in het kader van
de “Lentekriebels” ook aandacht voor het ontstaan van zowel kuikens als baby’s.
Dan is er ook nog gewoon gerekend, gelezen en spelling gedaan!
Groep 4 begint de tafels al handig uit te rekenen en oefent dagelijks met de regels van de
letterrover en de letterzetter. Groep 3 kan al supersnel splitsen tot 10 en leest al vlot woorden met
drie medeklinkers, samengestelde woorden en woorden met twee lettergrepen.

Groep 5/6
Een maand waarin we erg veel hebben gedaan. Te beginnen met de week van de lentekriebels. We
hebben een week lang aandacht besteed aan het verschil tussen jongens en meisjes, hoe ontstaan
baby’s en of je jezelf wel eens schaamt om hoe je eruitziet. Een leerzame week waarin de kinderen
veel hebben geleerd.
We zijn ook naar het muZEEum geweest in het kader van de kinderkunstweek. De kinderen hebben
daar een soort speurtocht gehouden waarbij ze op zoek moesten naar verschillende dieren. Aan het
eind mochten ze op een doek dat aan de muur hing, een tekening maken.
Op woensdagmiddag was het voor het eerst in lange tijd de beurt aan groep 5/6 om deel te nemen
aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Ondanks de regen hebben onze kanjers een prima
prestatie geleverd en hebben de meesters genoten van het samenspel. Onze dank gaat uit naar

Friso, die de boel heeft begeleid. Ook Vera willen we bedanken voor het wegbrengen van de
kinderen vanwege het slechte weer.
Terwijl er op de velden druk werd gevoetbald, werd er in Scheldemond druk gerend. Het was
namelijk tijd voor het jaarlijkse Archipel rekendictee. Tess, Sem, Magnus en Joël hebben in de
halve finale, bestaand uit 20 vragen, zoveel mogelijk punten proberen te halen voor onze school.
Daarnaast was het ook een individuele strijd: degene met de meeste punten mocht deelnemen aan
de finale. Na een spannende strijd was het uiteindelijk Tess die de finale mocht spelen. Na 9 vragen
waren 2 finalisten met dezelfde eindstand.. waaronder onze eigen Tess!! Door middel van een
benaderingsvraag werd de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt, maar omdat de andere finalist
niet op een archipelschool zit, was er voor ons maar één winnares was van het Archipel
rekendictee: Tess Hoogesteger!! Tess, gefeliciteerd!!

Groep 7/8
Deze maand stond vol van verschillende activiteiten.
De leesconsulent Ellen Franke van de Zeeuwse Bibliotheek is gestart met het geven van lessen in de
groep. Zij komt tot aan de meivakantie één keer per week in de klas. Zij neemt dan verschillende
activiteiten op zich waarbij het gebruik van de bibliotheek en het met plezier lezen van boeken
centraal staat.
Dit alles heeft natuurlijk ook te maken met de opening van onze schoolbibliotheek die onlangs heeft
plaatsgevonden. Voor de opening hadden de kinderen een lied ingestudeerd. Dat lied is geoefend in
de klas samen met juf Maja. De kinderen konden het heel erg goed zingen; zelfs in canon!
We hebben hard gewerkt aan de activiteiten van de Kinderkunstweek 2018 met als thema:”Dieren
in de kunst”. De middag van de opening van de bibliotheek konden alle ouders komen kijken naar
de verschillende kunstwerken van de kinderen.
De kinderen keken er al heel erg lang naar uit: De lessen van De Week van de Lentekriebels. In
deze lessen hebben we het over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. We hebben het gehad over
verandering van het lichaam van jongens en meisjes, omgaan met internet en het aangeven van je
grenzen.
Met één jongensteam hebben we meegedaan met de schoolvoetbaltoernooi. Het was een koude en
regenachtige middag maar dat mocht de sfeer niet drukken! De kinderen hebben heerlijk
gevoetbald en genoten. Fijn dat er ouders waren die zich spontaan aanbieden om te helpen met
deze activiteiten.
Woensdag 4 april zullen de meisjes de school vertegenwoordigen op het schoolvoetbaltoernooi.
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We zien de kinderen weer op maandag 7 mei.
Fijne vakantie !
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