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Mededelingen schoolbreed
Net voor de vakantie hadden we een prachtige afsluiting van het project ‘Zeemansliederen’, de
opening van de Kunstuitleen op School (KOS) en de koningsspelen. Sjef Hermans, leden van het
shantykoor, HZ studenten en ouders allemaal bedankt voor jullie inzet tijdens deze activiteiten.
Hopelijk heeft iedereen genoten van de meivakantie. Op een paar dagen na hebben we schitterend
weer gehad en in het zonnetje kunnen genieten. Misschien heeft u genoten van Koningsdag,
herdacht op 4 mei en de vrijheid gevierd op het bevrijdingsfestival. We hopen dat in ieder geval
iedereen uitgerust is voor alweer de laatste periode van het schooljaar. De komende weken met nog
een paar vrije dagen, hemelvaart, Pinksteren en een studiedag in het vooruitzicht. Daarnaast
vinden de schoolreizen, het schoolkamp, de sportdag en de eindmusical nog plaats. Nog een hoop
werk aan de winkel dus!

Kwaliteitszorg
In de vorige nieuwsbrief is al even stilgestaan bij het oudertevredenheidsonderzoek wat heeft
plaatsgevonden. Achter in deze nieuwsbrief kunt u de uitslagen zien. Er zijn 40 vragenlijsten
ingevuld. Dit betreft ouders van 52 leerlingen. Ruim voldoende om betrouwbare gegevens te
verzamelen. Alle ouders die de moeite hebben genomen te reageren, dank daarvoor.
In de evaluatie hebben we alle stellingen en scores voor u in een staafdiagram in zicht gebracht.
Daarnaast hebben we in een cirkeldiagram de scores ‘oneens- meer oneens dan eens(1 en 2)/ meer
eens dan oneens- eens (3 en 4)’ inzichtelijk gemaakt. Fijn om een grote mate van tevredenheid te
mogen constateren. Op alle vragen wordt 82,5% of meer, ‘meer eens dan oneens en eens’
gescoord.
Op de stelling ‘Ik vertrouw mijn kind(eren) met een gerust hart toe aan de school ’ was de score
zelfs 95% eens. Voor een cirkeldiagram lag dit percentage te hoog om zichtbaar te maken.
Daarnaast zijn 92,5% van de ouders het eens met de stellingen ‘Ik ben tevreden met het
continurooster’ en ‘Ik ben tevreden over het kunst- en cultuuraanbod’.
Natuurlijk zijn er punten waarop we kunnen verbeteren of die de aandacht vragen. De uitkomsten
bieden geen directe noodzaak tot verdieping op één of meerdere onderdelen maar zijn input voor
besprekingen op schoolniveau. Eventuele acties worden opgenomen in het komend jaarplan. Er zijn
ouders die de vragenlijst niet anoniem hebben ingevuld wat ons de gelegenheid heeft gegeven of
kan geven om verdere vragen te stellen. De extra informatie die we hieruit gekregen hebben en/ of
krijgen nemen wij weer mee. Mocht u de vragenlijst anoniem hebben ingevuld maar daar toch graag
over in gesprek willen gaan is dit natuurlijk altijd mogelijk.
Om zicht te hebben en houden op onze kwaliteit vindt een interne audit plaats op donderdag 24
mei. Een viertal opgeleide Archipel medewerkers zullen een dag op school te gast zijn. Zij wonen in
alle groepen een les bij, gaan in gesprek met leerlingen, ouders, leerkrachten, de intern begeleider
en de directeur. Samen kijken we of onze ingevulde zelfevaluatie overeenkomt met hun
bevindingen. Naar aanleiding hiervan kijken we of er punten uitkomen die het komende jaarplan
aan bod moeten komen.

HVO
Vanaf maandag 14 mei zullen de HVO lessen weer gegeven worden. Juf Ira heeft aangegeven dat zij
op minder scholen les wilt geven maar gelukkig is juf Petra Melis bereid gevonden haar te gaan
vervangen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf voorstellen.

Kunstuitleen Op School (KOS)
Voor de meivakantie hebben alle leerlingen een inschrijfformulier meegekregen om een
abonnement af te sluiten bij de KOS. We hopen dat er veel leerlingen gebruik mogen maken van
deze uitleen. De eerste keer lenen is zoals aangegeven woensdag 9 mei om 14.00 uur. Daarna
iedere eerste woensdag van de maand om 14.00 uur. U komt toch ook? We hopen dat u samen met
uw zoon/ dochter een mooi kunstwerk komt lenen.

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.

Eendjesrace en stichting aurora

Op 9 juni vindt de eendjesrace plaats en worden er honderden bad eendjes losgelaten vanaf de
kade in Middelburg. De eendjes leggen een parcours af en voor de eendjes die als eerste over de
finish komen, zijn er leuke prijzen te winnen! Wij doen mee voor dit goede doel. De kinderen
mogen vanaf volgende week certificaten verkopen aan familie en vrienden. Alle eendjes hebben
een uniek nummer dat correspondeert met het adoptie nummer op het adoptie certificaat dat u
kunt kopen voor 5 euro. De helft van dit bedrag gaat direct naar Kika. Samen met de leerlingenraad
is gekozen voor deelname aan deze actie en de andere helft te doneren aan de stichting ‘Kinderen
van Nieuw-Aurora’.
De Stichting ‘Kinderen van Nieuw Aurora’ heeft als doel:
'Optimale voorwaarden scheppen om kinderen in Suriname, te beginnen in Nieuw Aurora en
omgeving, kansen te geven zich maximaal te kunnen ontwikkelen en het kwaliteitsniveau van
het onderwijs voor de kinderen van de basisscholen mee te helpen verbeteren.'
Volgende week krijgen de kinderen informatie mee over de actie en wordt in de groepen uitgelegd
hoe het werkt. U kunt een eendje adopteren door 5 euro te betalen, u ontvangt daarvoor een
certificaat met een nummer. Dit nummer wordt ook op een eendje gezet en dat doet mee aan de
wedstrijd op 9 juni. Voor informatie over de stichting ‘Kinderen van Nieuw Aurora’ kunt u kijken op
de site http://www.kinderenvannieuwaurora.nl/

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.

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 en 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.

Lezen is leuk!
Gelukkig hebben heel veel kinderen al een boek gehaald bij boekhandel ‘t Spui. Daar lag tot 8 mei
voor iedere leerling een boekenbon klaar. Helaas is dit niet door alle leerlingen gedaan. De
bibliotheek, de boekwinkel en school zullen in overleg kijken wat er met de niet opgehaalde
boekenbonnen wordt gedaan zodat ze niet verloren gaan.

Het uitlenen van de boeken in de Bibliotheek Op School verloopt goed. Natuurlijk zijn er
aanloopproblemen maar deze vallen in dit geval erg mee. Soms krijgen ouders een bericht van de
Zeeuwse Bibliotheek dat de boeken te laat ingeleverd zijn en hierdoor een boete betaald moet
worden. Dit klopt niet en het bericht zou ook niet verstuurd moeten worden. Mocht u een bericht
krijgen over te laat ingeleverde boeken neem dan even contact op met de leerkracht. Wij kunnen
dan met de Zeeuwse Bibliotheek kijken wat er fout gaat in de administratie.

Sport- en spelactiviteiten door Stichting ROAT
Wellicht wisten jullie het nog niet? Maar iedere donderdagmiddag zijn er sport- en spelactiviteiten
op de Grote Markt / Waaigat vanaf 14:15 tot 16:00 uur met uitzondering van de
schoolvakantieperioden. Het is een open inloop en deelname is geheel gratis. De laatste
donderdagmiddag van het schooljaar sluiten we af met een activiteit waarbij we ook zorgen voor
wat te drinken en te eten (voor de overige dagen: zorg zelf voor wat te drinken en een gezonde
snack)
Een divers aanbod van sport en spel zoals voetbal, hockey, basketbal, parcours, en verstoppertje
zorgen ervoor dat jullie een gezellige, bewegelijke middag hebben.
Iedereen tussen de 6 en 12 jaar is meer dan welkom voor deze actieve middag.
We hopen jullie binnenkort te zien!!
De sportieve groetjes van Stichting ROAT
Ps. Voor vragen kunt u contact opnemen met Kevin Hogerheide
Tel: 06 41901350 of stuur een mailtje naar k.hogerheide@stichtingroat.com

Sportdag
Op 31 mei hebben we sportdag op de sportvelden. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die een
groepje kinderen willen begeleiden tijdens deze dag. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Ilona
of juf Marrit.

Data
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 Schoolreis
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
Voor de meivakantie hebben we muzieklessen gehad van meester Sjef met zijn gitaar “Harry”. De
kinderen hebben hiervan genoten en oefenden hard voor ons schoolconcert.
Op de dag van de Koningsspelen hebben we eerst heerlijk ontbeten en daarna leuke spelletjes
gedaan. Er kwamen een aantal moeders helpen bij het begeleiden van de groepjes, onze dank
hiervoor. We hebben zelfs een diploma verdiend!
De komende weken werken wij in de klas rondom het thema “eten en drinken”. We leren
verschillende smaken kennen, bekijken recepten, tekenen ons lievelingseten en spelen ‘restaurant’
in onze huishoek. Pompom wil ook graag koken, maar dat gaat niet altijd helemaal zoals gepland.
Hij leert hoe hij het weer goed kan maken.

Groep 3/4
April was een korte maand maar vol met Kunst en cultuur.
Er werd uit volle borst gezongen bij de gastlessen van Sjef Hermans.
Er is geïnspireerd en intensief gewerkt aan de “Levensgrote groepsportretten”, waarbij ook nog
eens heel goed werd samengewerkt.
De kinderen deden geïnteresseerd mee bij de gastlessen van bibliotheekjuf Ellen.
Tenslotte waren de kinderen gezellig en enthousiast bij het Koningsontbijt en de Koningsspelen.
Beide verliepen, mede dankzij de enthousiaste inzet van de hulpouders, prima

Groep 5/6
In de afgelopen maand zijn we druk bezig geweest met het oefenen voor het concert dat we voor de
vakantie op het schoolplein hebben gehouden. Onder leiding van chef, die met de kinderen geregeld
heeft geoefend, hebben we met alle groepen op het plein gezongen. Daarbij hebben we ook nog
eens heerlijk weer gehad!
De komende maanden gaan we langzaam werken richting het einde van het schooljaar. Zo komt de
schoolreis nog voorbij, de sportdag en nemen meester Arno en meester Yoeri nog afscheid met de
kinderen. Hierover volgt nog verdere informatie.

Groep 7/8
De afgelopen maand is er veel gedaan. Zo hadden we het theoretisch verkeersexamen. Dat hebben
de kinderen allemaal goed gedaan. Alle kinderen zijn geslaagd! Gefeliciteerd allemaal! Binnenkort
nemen de kinderen deel aan het praktischverkeersexamen. Het praktisch verkeersexamen zal
plaatsvinden op woensdag 16 mei en niet zoals eerder vermeld op 18 mei. De leerlingen dienen
deze dag op de fiets naar school te komen.
De kinderen van groep 8 hebben de Iep- Eindtoets gemaakt. Zodra we hiervan de uitslag weten
zullen de ouders van deze kinderen hiervan op de hoogte worden gesteld.
Met de bibliotheeklessen van juf Ellen zijn we gestart met een “Boekenbattle”. Alle kinderen
kregen een boek die zij gingen promoten aan de klas. Middels een afvalrace zijn er nu nog een paar
boeken in de race. Komende weken gaan we ontdekken welke boeken er in de klas gaan winnen.
Daarnaast hebben we gezongen met meester Sjef voor de opening van kunstuitleen bij ons op
school. Genoten van het Koningsontbijt en de Koningsspelen.
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