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Mededelingen schoolbreed
En weer is er een schooljaar voorbij, wat is het weer omgevlogen. Nu we de laatste weken aan het
afronden zijn en de voorbereidingen aan het treffen voor het nieuwe schooljaar hebben we met het
team een terugblik gedaan. In alle groepen is hard gewerkt. De kinderen zijn allemaal een jaar
verder in hun ontwikkeling en gaan na de vakantie vol energie verder. Voor sommige leerlingen zal
dat in dezelfde groep zijn, voor sommige leerlingen op een school die verder aansluit op hun
onderwijsbehoeftes, voor de meeste leerlingen in het volgende leerjaar op de Frans
Naereboutschool en voor de groep 8 leerlingen op het voortgezet onderwijs. Iedereen heel veel
plezier in zijn of haar nieuwe groep, waar deze ook zal zijn.
Volgend schooljaar krijgen we ook een aantal nieuwe leerlingen in onze groepen er bij en we
wensen deze kinderen natuurlijk een fijne tijd op de Frans Naereboutschool toe.
Ook hebben we dit jaar veel extra activiteiten gehad. Als je gaat opsommen is het gevaar dat er
een aantal vergeten worden in ieder geval; de invoer van het continurooster( wat door een hele
grote meerderheid als zeer positief ervaren wordt), het openen van de Bieb op School, FbtS,
abonnement voor alle leerlingen bij het MuZeeum, muziekproject met Sjef Hermans en het
Scheldeloodsenkoor (wat ook na de vakantie nog een vervolg krijgt), skate clinic, het pelargoniumproject in groep 5/6, Kinder Kunst Week en de opening van de Kunstuitleen Op School, het
bovenbouwfeest, Jantje Beton, de kinderpostzegelactie en de eendjesrace en stichting Kinderen
van Aurora, Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, de Koningsspelen, afscheid van meester Arno en
meester Yoeri, gezamenlijke HVO/GVO projecten ‘Geluk’ en de ‘Vier Vrijheden’, schoolreizen,
schoolkamp en excursies en gastlessen in het teken van Kunst- en Cultuuractiviteiten. ten slotte
sluiten we de komende weken af met een musical van groep 7/8 én de Vossenjacht. Een jaar om
goed op terug te kijken.
De leerkrachten, meester Jack en juf Mirthe, wil ik een compliment geven en bedanken voor hun
inzet. Ook ouders die afgelopen jaar hebben geholpen wil ik hier bedanken, we kunnen het niet
zonder jullie. Volgende week zullen we alle ouders die op welke wijze dan ook geholpen hebben
met een kleine attentie bedanken. We willen de stagiaires, Farah en Megan bedanken voor hun
inzet dit schooljaar, zo ook de HVO en GVO juffen Ira, Petra en Co, Juf Gerdien die extra geholpen
heeft in groep 3/4 , Isa en Jessica die heel veel werk stoppen in de musical, activiteitencommissie,
MR leden en juf Laura die de afgelopen periode in groep 1/2 heeft vervangen.
Ten slotte wil ik een aantal mensen speciaal bedanken. Meester Yoeri bedankt en gefeliciteerd. Dit
schooljaar heb je als LIO student volwaardig meegedraaid en lesgegeven. Je gaat je diploma
binnenkort ophalen en na de zomervakantie aan de slag in Bergen op Zoom, veel succes.
We nemen zoals iedereen weet afscheid van meester Arno. Bedankt voor je inzet de afgelopen
schooljaren. We gaan je missen maar zullen je ongetwijfeld nog wel tegenkomen en wensen je veel
plezier op je nieuwe school in Oost Souburg. Ook nemen we afscheid van Mirthe, onze
administratief medewerkster, zij gaat studeren in Amsterdam. Mirthe bedankt voor je inzet en heel
veel succes met je studie Wiskunde.

Kwaliteitszorg
Afgelopen schooljaar is er door de leerkrachten geïnvesteerd in opleidingen wat ten goede komt aan
de onderwijskwaliteit. Meester Arno heeft de opleiding rekencoördinator gevolgd en een
rekenbeleidsplan voor de school gemaakt, juf Maja is bezig met de opleiding tot muziekspecialist en
juf Marrit rondt haar opleiding Special Needs af. Juf Nicole heeft de opleiding tot IKC(integraal kind
centrum) directeur afgerond. Daarnaast hebben leerkrachten diverse scholingen gevolgd en
deelgenomen aan professionele leergemeenschappen.
We gaan we naar aanleiding van de audit én de evaluatie een aantal onderdelen opnemen in het
jaarplan voor 2018- 2019. Dit ligt op de domeinen pedagogisch, didactisch en sociaal. Daarnaast
zullen we verder vorm gaan geven aan onze Kunst en Cultuurschool, onder andere door
muziekonderwijs te versterken. Dit gaan we doen in een 3 jarig traject onder begeleiding van de
muziekschool.

Even voorstellen

Mijn naam is Nadine Verburg en ik ben 27 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend en twee konijnen in
Middelburg. Momenteel ben ik werkzaam in groep 4/5 op Archipelschool het Talent in Middelburg, maar
heb heel veel zin om volgend schooljaar op de Frans Naerebout aan de slag te gaan.
Zelfs in het weekend ben ik nog bezig met lesgeven. Dan leer ik namelijk de fijne kneepjes van het zeilen
aan de waterscouts van de Paul Krugergroep en de Lutemgroep uit Middelburg. In mijn vrije tijd ben ik
graag op het water om hier verschillende watersporten te beoefenen. Maar ook ben ik wekelijks in de
sportzaal te vinden om te trainen voor roller derby.
Graag kom ik maandagmiddag kennismaken op school met de kinderen en de ouders.
Ik kijk erg uit naar het volgende schooljaar! Tot snel.
Nadine Verburg

Doorschuifmiddag
Aanstaande maandagmiddag 2 juli schuiven de groepen door naar de groepen van volgend jaar. De
kinderen gaan na de lunch naar de nieuwe groep en zullen daar tot 14.00 uur les krijgen. Om 14.00
uur kunt u, indien gewenst, kennismaken met de nieuwe leerkracht.

Musical
Op donderdag 5 juli zullen de kinderen van groep 7/8 de musical ‘Monsterhit’ opvoeren. Zij zullen
dit donderdag van 13.00 tot 14.00 uur doen in het Arsenaaltheater voor alle kinderen van school. U
kunt uw zoon of dochter ophalen bij het Arsenaaltheater om 14.00 uur.
Wilt u dat uw zoon of dochter mee terug naar school gaat geef dat dan aan bij de leerkracht.
Die kinderen lopen dan met de leerkracht mee terug en zijn dan om 14.15 uur rond school
terug.
‘s Avonds treden de kinderen nog een keer op voor hun ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden.
Dat betekent dat iedereen die de musical wil zien een kaartje kan kopen. Op donderdag 28-6 en
dinsdag 3 juli kunnen kaartjes gekocht worden op school van 8.15 uur tot 8.45 uur én van 13.45 tot
14.00 uur. Kaartjes kunnen ook donderdagavond aan de zaal gekocht worden.
We hopen dat de kinderen voor een volle zaal mogen spelen en hopen u te mogen begroeten.
In verband met de nieuwe wet op de privacy zullen we dit schooljaar als school geen video opnames
maken. Wel zal Sam Stegers foto’s maken die daarna op de site gepubliceerd worden. Mocht u zelf
video opnames willen maken is dat natuurlijk mogelijk. We verzoeken u dit dan zo te doen dat
andere toeschouwers hier geen last van hebben.

Vossenjacht
Vrijdag 6 juli is de traditionele vossenjacht. ‘s Ochtends beginnen we gewoon om 8.30 uur op
school. Rond 10 uur zullen de groepjes richting de stad verdwijnen onder begeleiding van een
ouder, op zoek naar de Vossen en de zwarte Vos. Kinderen van groep 7 mogen in groepjes zonder
begeleider op zoek. We zijn nog op zoek naar begeleiders en Vossen. Heeft u zich nog niet
opgegeven en wilt u deze activiteit tot een succes maken geef u dan op bij Jessica of bij de
leerkracht.
Rond half 12 zullen we verzamelen in speeltuin ‘De oude stad’ waar ze iets te eten en te drinken
krijgen en nog even lekker kunnen spelen. Om 13.00 uur zijn de ouders van harte welkom. We
sluiten dan het jaar met zijn allen af en gaan genieten van een welverdiende vakantie.

Aankondiging staking
Voor woensdag 12 september staat er een staking van het onderwijzend personeel gepland in Zuid
West Nederland. Onder het team van de Frans Naereboutschool is de stakingsbereidheid groot wat
kan betekenen dat de school woensdag 12 september gesloten zal zijn.
Na de zomervakantie hoort u hierover meer en krijgt u ook andere studiedagen door zodat u hier
rekening mee kunt houden voor wat betreft opvang.

Data
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 afgelopen maand hebben we hard gewerkt. We deden cito-toetsen, rondden het thema ‘buiten
spelen’ af en begonnen met de ‘afsluiting’ van het schooljaar.
We zijn op schoolreis geweest naar de Hollandse Hoeve! Daar speelden we buiten, daarna in de
binnenspeeltuin, we aten pannenkoeken en tot slot gingen we naar de kinderboerderij. Iedereen
heeft enorm genoten.
We kijken uit naar de laatste activiteiten van dit schooljaar en zijn erg benieuwd naar de musical
en natuurlijk de welbekende vossenjacht. Daarna wensen we iedereen een hele fijne welverdiende
vakantie toe en we hopen jullie komend schooljaar weer uitgerust te mogen verwelkomen!

Groep 3/4
Er werd hard gewerkt aan diverse toetsen en naar aanleiding daarvan werd er nog extra geoefend of
uitbreidingswerk gedaan.
In de lessen KunstKabinet werd gewerkt over “initialen”. Iedereen heeft zijn eigen initialen
geschreven en versierd. We hebben gezien wat de oudste geschreven Nederlandse zin is en iedereen
heeft ook met kroontjespen en ganzenveer geschreven.
We hebben de initialen ook gebruikt voor het vader/ opa/ extra moederdag cadeau; uit
betrouwbare bronnen is vernomen dat de cadeau’s meteen in gebruik genomen zijn.
Elke dag kozen de klassendiensten ieder een kunstkaart uit onze verzameling om neer te zetten. Zij
gaven een toelichting bij hun keuze. Zo passen de kinderen toe wat er is gezien en geleerd in de
lessen van het KunstKabinet.
De schoolreis met groep 5/6 naar Plaswijckpark was een succes. De reis verliep voorspoedig, het
weer was fantastisch en de kinderen genoten van alle dieren en activiteiten in Plaswijckpark. Er
zijn foto’s te zien op onze site.
Voor het gezamenlijke “Vier Vrijheden” project hebben de kinderen “vier Vrijheden”duifjes
gemaakt, die ieder in hun snavel een strookje vasthielden. Aan de ene kant stond een van de Vier
Vrijheden geschreven en aan de andere kant iets waarvan de kinderen vonden dat er bij hoort.

Groep 5/6
De laatste maand hebben we het afscheidsfeestje gehad met groep 5 en 6. Nadat we eerst naar het
zwembad zijn geweest, hebben we afgesloten met een frietje in de speeltuin. We willen de
kinderen via deze weg bedanken voor de kadootjes, echt onwijs lief!

Ook zijn we nog op schoolreis geweest naar plaswijckpark. Gelukkig was het lekker weer, waardoor
we ook nog lekker bij het waterpark hebben kunnen spelen. Ook hier hebben we ontzettend
genoten van alle kinderen.
Tot slot willen we hier iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar geholpen heeft, op welke
manier dan ook. Door jullie hulp zijn de buitenschoolse activiteiten een succes geworden.

Groep 7/8
Afgelopen periode heeft groep 7 hard gewerkt aan de Cito toetsen. 13-14 en 15 juni zijn we op
schoolkamp geweest naar camping De Molenhoek. We hebben gespeeld op Hoogerzael, gezwommen
bij de Roompot en zijn naar Neeltje Jans geweest. Daarnaast hebben we nog veel meer gedaan. De
leerlingen hebben hun kamp belevenissen opgeschreven. Deze zullen ze nog krijgen in een boekje.
Direct na terugkomst van het kamp zijn we verder gegaan met het oefenen van onze musical
Monster Hit. Op donderdagavond 5 juli zullen we deze opvoeren in het Arsenaal theater. Op dinsdag
3 juli heeft groep 8 nog een leuke afscheidsactiviteit. De leerlingen ontvangen hiervoor een aparte
brief.
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Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en zien alle kinderen en ouders graag
op maandag 20 augustus om 8.30 uur op school!

