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Mededelingen schoolbreed
De laatste periode van het schooljaar is ingegaan. Methode- en CITO toetsen worden afgenomen en
het rapport komt eraan. In deze nieuwsbrief staat nieuws over de musical en het bovenbouwfeest.
Op 5 juni zijn de kinderen vrij, de meesters en juffen hebben een studiedag. Op deze dag evalueren
we schooljaar 2017- 2018 en gaan we een planning maken voor schooljaar 2018- 2019.
We nemen aan het einde van het schooljaar afscheid van meester Yoeri en meester Arno. Zij
hebben hun groep al uitgenodigd voor een afscheidsfeestje. Alle andere kinderen en ouders kunnen
afscheid nemen van Arno en Yoeri na de vossenjacht op vrijdag 5 juli. We gaan ze zeker missen op
school. Hiervoor in de laatste nieuwsbrief natuurlijk ook nog aandacht.
Juf Yolan is nog steeds herstellende van haar rugklachten. Gelukkig gaat het steeds beter en zal zij
de komende weken ook regelmatig op school te zien zijn. Ze zal nog niet met de hele groep werken
of hele dagen aanwezig zijn maar met kleine groepen kinderen werken en administratieve taken op
zich nemen. Tot juf Yolan weer volledig hersteld is zal juf Laura vervangen.

Formatie en nieuwe leerkracht
Het is fijn om te kunnen laten weten dat onze formatie voor volgend schooljaar bekend is.
Afgelopen week hebben gesprekken plaatsgevonden met sollicitanten voor groep 5/6. Wij hebben
een voordracht gemaakt voor College van Bestuur. Gisteren heeft het College van Bestuur onze
voordracht gehonoreerd. Vanaf komend schooljaar zal Nadine Verburg ons team komen
versterken als leerkracht. Als jonge leerkracht heeft zij inmiddels de afgelopen jaren ervaring
opgedaan met de leeftijdsgroep 7 t/m 10 jarigen. Op dit moment werkt zij in groep 4/5 op
Archipelschool Het Talent. Zij zal op een later tijdstip kennis maken met de kinderen en de ouders
en zich in de laatste nieuwsbrief ook voorstellen. Het is fijn dat zij a.s. dinsdag kennis komt maken
met het team en al een gedeelte van de studiedag aanwezig zal zijn.
We feliciteren Nadine en wensen haar een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Hiermee is onze formatie voor volgend schooljaar rond.
4-6 jarigen Juf Yolan en juf Miranda
6-8 jarigen Juf Maja en op vrijdagmiddag juf Miranda
8-10 jarigen Juf Nadine
10-12 jarigen Juf Ilona en juf Marrit
Intern begeleider Juf Marrit
Directeur Juf Nicole
Conciërge meester Jack
Mirthe, onze administratief medewerkster, gaat ons verlaten. Na de zomervakantie start zij met
een studie. We willen haar op deze plaats alvast bedanken voor haar inzet de afgelopen maanden
en wensen haar veel succes in haar opleiding. Op dit moment vinden gesprekken plaats over wie
haar taken over gaat nemen. Hierover in de volgende nieuwsbrief meer.

Kwaliteitszorg
Op donderdag 24 mei heeft een auditteam onze school bezocht. Zij hebben in de klassen gekeken,
gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, leerkrachten, intern begeleider en de directeur. Hun
bevindingen hebben ze besproken met het team en er volgt een verslag met conclusies en
aanbevelingen. Dit verslag zal besproken worden op de studiedag. Het verslag wordt ook besproken
met de voorzitter College van bestuur. Wat gaat er goed, wat kan beter of anders en wat moet
beter. De aanbevelingen zullen we meenemen naar de jaarplanning voor komend schooljaar en de
meerjarenplanning.

Privacy regelement
Binnen Archipel Scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband
met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de
administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens
worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is
beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd
opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal
leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal
leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van

persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. (Zie “Basispoort”) Leerlinginformatie wordt
alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die
uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school
omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt
u voor vragen ook terecht bij de directie.

Rapportgesprekken
Op vrijdag 15 juni krijgen de kinderen hun laatste rapport mee.
De rapportgesprekken zijn niet verplicht maar kunnen op verzoek van ouders of leerkrachten
plaatsvinden.
De kinderen van groep 7/8 zijn dan op schoolkamp. De kinderen van groep 7 krijgen hun laatste
rapport mee op maandag 18 juni, de kinderen van groep 8 traditiegetrouw na de musical op
donderdag 5 juli.
Woensdag 6 juni hangen de intekenlijsten weer op in de gang. Mocht de leerkracht met u een
gesprek willen neemt hij/zij hierover contact met u op.
U kunt de intekenlijst t/m maandag 11 juni invullen, op 12 juni maakt de leerkracht het rooster en
krijgt u het briefje met de datum en het tijdstip mee.
De gesprekken vinden plaats op maandag 18 juni en donderdag 21 juni.

HVO/ GVO
Tijdens de MR vergadering is gevraagd waarom ouders van groep 2 en groep 5 toch weer een briefje
voor het volgen van HVO en GVO meegekregen hebben. Dit schooljaar zouden we toch gaan kijken
naar een andere invulling? Dat klopt. Afgelopen schooljaar wilden we samen met de GVO en HVO
leerkrachten kijken hoe we invulling aan de lessen konden geven en samen projecten vorm konden
geven. Helaas is juf Ira van HVO ziek geworden waardoor we lange periode geen HVO les aan
konden bieden. In die periode hebben we wel ervaring opgedaan met het project Geluk. Juf Co en
de groepsleerkrachten hebben 4 x rondom het thema samengewerkt en uiteindelijk hebben de
kinderen aan elkaar een presentatie gegeven. Dit werd door alle leerlingen en leerkrachten positief
ervaren. Ook de ouders van de MR hebben dit aangegeven.
We willen graag volgend jaar de kennis van zowel de HVO als de GVO leerkrachten inzetten om de
plannen verder vorm te geven. Vandaar het verzoek aan de betrokken ouders het formulier in te
vullen. Heeft u dit nog niet gedaan dan kan dat nog steeds bij de leerkracht. We hopen daarmee dat
zowel juf Co als juf Petra lessen kunnen blijven geven en we komend jaar verder vorm kunnen
geven aan de lessen. Voor de komende vier weken pakken we dit al op. Het thema is “de Vier
vrijheden”. Ook nu zullen de HVO en GVO leerkrachten samen met de groepsleerkrachten werken
aan het thema en zullen de kinderen afsluitend aan elkaar presenteren.

Bovenbouwfeest
Op vrijdag 8 juni zal het bovenbouwfeest plaatsvinden van 19.00 tot 20.30 uur. De kinderen van
groep 5 tot en met 8 hebben hier een uitnodiging gekregen. Het thema is “Beach party” en er zal
volop gedanst kunnen worden. We wensen de kinderen een fijne avond toe.

Musical
Op donderdag 5 juli zal groep 7/8 de musical opvoeren in het Arsenaal theater. Iedereen krijgt
hiervoor binnenkort een uitnodiging. Naast de families van groep 7/8 willen we alle mensen de
gelegenheid geven hier kaarten voor te kunnen kopen. Noteer alvast de datum zodat die avond
alvast in uw agenda vaststaat.

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.

Museuminspecteur
De school heeft een abonnement op het Zeeuws maritiem muZEEum. Je bent er ondertussen vast al
een keer geweest. Misschien wel meer dan eens.
Het museum wil heel graag weten wat je ervan vond. En daarom mag jij museuminspecteur zijn.
Meld je aan en vul de (korte) vragenlijst in. En zijn ook nog leuke prijzen te winnen.
Kijk snel hier: https://museumkids.nl/

Boekenbonnen
Op donderdag 21 juni zal boekhandel ‘t Spui met allerlei boeken op school komen zodat de kinderen
die hun boekenbon nog niet verzilverd hebben dit alsnog kunnen doen. Dit gebeurt onder schooltijd.

Bieb op school
De komende weken zal de bieb op school geopend zijn op:
donderdag 7 juni
woensdag 13 juni
donderdag 21 juni

voor groepen 5/6 en 7/8
voor groepen 1/2 en 3/4
voor groepen 5/6 en 7/8

Op de twee laatste dagen dat de bieb op school geopend is kunnen boeken i.v.m. de zomervakantie
alleen ingeleverd worden. Dit zijn:
woensdag 27 juni
donderdag 5 juli

voor groepen 1/2 en 3/4
voor groepen 5/6 en 7/8

Data
5-06-2018 Studiedag team, alle kinderen VRIJ
7-06-2018 Schoolreis
15- 06-2018 Rapport mee naar huis, groep 7 op 18-06-2018
18-06-2018 Rapportgesprekken
21-06-2018 Rapportgesprekken
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
Zoals u weet is juf Yolan momenteel afwezig. We zijn erg blij dat juf Laura haar vervangt en hopen
dat juf Yolan snel weer hersteld is.
De afgelopen maand hebben we gewerkt over eten en drinken. De kinderen hebben kennisgemaakt
met verschillende smaken, de ‘ui’ geleerd en ze ontdekten wat dieren eten. Momenteel werken we
aan het thema ‘buiten spelen’. Pompom leert wat we kunnen met de spullen uit ‘oma’s schuur’, we
doen verschillende buitenspelletjes en maken kennis met de letter ‘p’.

Op 7 juni zullen wij op schoolreis gaan naar de ‘Hollandse Hoeve’ in Goes. We hopen op lekker weer
en kijken uit naar een hele gezellige dag.

Groep 3/4
Bijna alle ouders kwamen kijken naar de tentoongestelde werken die hoorden bij de lessen
“levensgrote groep” uit het KunstKabinet. De ouders werden ook door hun kinderen rondgeleid langs
de kunstwerken van onze Kunstuitleen.
Tijdens de lessen uit het KunstKabinet zijn we nu aan het werk over de Cobra Kunstenaars.
In het kader van de Four Freedoms Awards en de deelname aan de eendjesrace hebben we
gesproken over rechten,anderen helpen en rekening houden met elkaar. We bekeken ook foto’s van
de kinderen in Nieuw-Aurora.
De leesontwikkeling verloopt prima, het is geweldig om de kinderen te horen lezen; daarom lezen
er bijna elke dag een paar kinderen voor.
Het materiaal van de Jumbo ‘’Sparen voor je School’’ actie is enthousiast ontvangen in de klas.

Groep 5/6
De kinderen hebben deze maand, vanuit het muZEEum, een gastles over ‘’Frans Naerebout’’ gehad.
Ze vonden het zeer interessant om te horen wat deze man, naar wie de school is vernoemd,
allemaal voor heldendaden heeft verricht. De kinderen hebben zeer geboeid geluisterd en kleine
spelletjes gedaan rondom deze zeeheld.
De laatste dag van deze maand stond in het teken van sport en spel. Helaas was het door het
slechte weer niet mogelijk om buiten te sporten, maar gelukkig was er een uitwijkmogelijkheid
naar de Baskenburg. Hier zijn de kinderen de gehele dag fanatiek en vooral zeer sportief bezig
geweest.
De komende periode staan de Cito toetsen weer op het programma. Naast het maken van de Cito’s
staan er ook veel leuke activiteiten op het programma zoals het schoolreisje en het
bovenbouwfeest.

Groep 7/8
Alle leerlingen van groep 7/8 zijn geslaagd voor hun praktisch verkeersexamen. Iedereen
gefeliciteerd.
We zijn begonnen met het oefenen van de musical. De liedjes zitten er al goed in en we zijn druk
aan het repeteren voor de voorstelling. Maar voordat het zover is gaat groep 7/8 eerst nog 3 dagen
op schoolkamp. De leerlingen zullen de informatie hiervoor ontvangen in de vorm van een
kampboekje. Dit krijgen de leerlingen ongeveer een week voor vertrek.
Komende periode staan er voor groep 7 ook weer Cito toetsen op het rooster.
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