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Mededelingen schoolbreed
In deze nieuwsbrief een groot aantal activiteiten. Leest u hem goed door zodat u op de hoogte bent
van de informatie.
Vergeet u niet af een toe een kijkje te nemen op onze website www.fransnaereboutschool.nl.
Op de site worden regelmatig nieuwsberichten met foto’s geplaatst over diverse activiteiten zoals
de kinderboekenweek, projecten en activiteiten. Ook kunt u hier de nieuwsbrieven vinden en de
weekbrieven van groep 1/2 en 3/4 .

Kwaliteitszorg
Vanaf 1 november starten de lessen Spaans weer. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn
hiervoor middels een brief uitgenodigd. Indien voor u van toepassing wilt u dan het strookje op
school inleveren.
Op 21 november zijn de kinderen vanaf 11.45 uur vrij. Het team gaat aan de slag met een
teamtraining impuls muziekonderwijs. Wij krijgen inzicht in de structuur en doelen van het vak
muziek op school, ervaringen met de muziekmethodes, inschatten van eigen kwaliteiten,
vaardigheden en kennis. Daarnaast gaan we zelf aan de slag en brengen we leerwensen in beeld.

Leerlingen
Op 1 oktober hadden we t.o.v. vorig schooljaar 8 leerlingen meer. We zijn daar natuurlijk erg
blij mee, een stijging van 10%!
Op 1 februari 2019 wordt bepaald hoeveel leerkrachten we in het schooljaar 2019/2020 mogen
aanstellen. Ons schoolbestuur kijkt op die datum hoeveel kinderen er dan bij ons ingeschreven
staan en aan de hand van die telling krijgen we voor het komende schooljaar leerkrachten
toegewezen. Wordt uw kind vóór 1 oktober 2019 vier jaar en bent u voornemens om hem of haar
aan te melden voor onze school, dan vragen we u dat z.s.m. te doen, maar in ieder geval voor 1
februari. Het is immers in ieders belang dat we zoveel mogelijk leerkrachten mogen aanstellen.
Meer leerkrachten betekent meer zorg voor uw kind. Daarnaast vragen we u mensen in uw
omgeving, waarvan een van de kinderen vóór 1 oktober vier jaar wordt, op deze datum van 1
februari te attenderen. Hartelijk dank

MR
In de Medezeggenschapsraad van de Frans Naereboutschool nemen we afscheid van Marianne Jungk
en Marrit Boender. Marianne was vele jaren afgevaardigde van de oudergeleding én onze voorzitter
en Marrit was afgevaardigde van de personeelsgeleding. Namens alle ouders en personeelsleden
willen wij hen heel erg bedanken voor al hun inzet de afgelopen jaren.
Binnen de MR hebben we besproken of we onze MR, die nu bestaat uit 2 ouders en 2
personeelsleden, nog moesten uitbreiden. We hebben besloten om dat niet te doen omdat de
vertegenwoordiging zoals die nu is voldoet. Onze MR bestaat nu uit de volgende mensen:
Namens de ouders:
Ljubica Meijer (moeder van Dean, groep 4)
Monique van der Jagt (moeder van Shane, groep 8 en Ronan, groep 4)
Namens het team:
Yolan Mekel (groep 1-2)
Ilona Consemulder (groep 7-8)
Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij hen terecht!

Leerlingenraad
20 november, dag van de rechten van het kind, zal de verkiezing voor de leerlingenraad
plaatsvinden. Met de zittende leerlingenraad zal komende week informatie aan de leerlingen van
groep 5-8 gegeven worden. Kinderen kunnen zich daarna verkiesbaar stellen.

Halloween
Op 31 oktober vindt het inmiddels traditionele feest van Halloween plaats. De kinderen hebben hier
allemaal de uitnodiging voor ontvangen van de ouderraad. De afgelopen jaren waren bijna alle
kinderen aanwezig. We hopen ook nu weer op een grote opkomst.
Het is dit jaar een kosteloze activiteit voor de kinderen. De ouderraad kan een vrijwillige bijdrage
natuurlijk altijd goed gebruiken en zal daarom een ton plaatsen voor eventuele vrijwillige giften.
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In de maand november willen de Ichtusschool en de Frans Naereboutschool graag gezamenlijk
aandacht besteden aan kinderdiabetes. Op beide scholen zal uitgelegd worden aan kinderen wat
diabetes is en wat het betekent om als kind diabetes te hebben. Dit zal gedaan worden met
filmbeelden, boeken en in sommige groepen door een leerling met diabetes, samen met zijn
moeder.
Daarnaast willen we met een flessenactie deelnemen aan de Vlissingse actie
#Vlissingensteuntstichtingkinderdiabetes. In deze brief leest u hier meer over.
Een kind met diabetes type 1 is nooit zorgeloos, krijgt vele vingerprikken per dag, moet bij alles
wat hij eet of drinkt een rekensom maken en vervolgens medicatie spuiten, dag in dag uit
anticiperen op wat de dag gaat brengen en helaas, te vaak, zich rot voelen omdat zijn lijf net niet
doet wat hij hoopte. Een kind met diabetes maakt zelfs kans om in coma te raken en nare
complicaties te krijgen op de langere termijn. Dat is niet zoals het leven van een kind zou moeten
zijn. Dat is het leven van een kind met diabetes type 1.
Stichting Kinderdiabetes
De van origine Zeeuwse Stichting Kinderdiabetes is opgericht in 2010 om kinderen met diabetes type
1, en ouders van deze kinderen, te kunnen faciliteren. Ze organiseren, inmiddels landelijk,
activiteiten voor kinderen met diabetes en willen de kennis rondom diabetes bij ouders, kinderen
en hun omgeving vergroten door middel van het geven van educatie op bijvoorbeeld scholen en
sportverenigingen.
#Vlissingensteuntstichtingkinderdiabetes is een Vlissings initiatief waarbij zoveel mogelijk
winkeliers, horecaondernemers, basisscholen en sportverenigingen gedurende de maand november
de handen ineenslaan om een bijdrage te leveren. De opbrengst van de totale actie gaat naar
Stichting Kinderdiabetes.
Flessenactie Ichtusschool & Frans Naereboutschool
Beide scholen willen samen hun steentje bijdragen door in de maand november een flessenactie te
organiseren. Uw kind probeert (zoveel mogelijk) statiegeldflessen op te halen en neemt deze op
dinsdag 6 of dinsdag 13 november mee naar school. Tussen 8.15 én 8.30 uur levert uw kind deze
flessen in in de gymzaal. Deze worden direct gesorteerd en weggebracht naar de betreffende
winkels. De totale opbrengst van de flessen komt vervolgens ten goede van Stichting
Kinderdiabetes.

Op woensdag 14 november om 12.15 uur bieden de kinderen een cheque aan met daarop het
ingezamelde bedrag. Deze cheque zal in ontvangst genomen worden door iemand van de Stichting.

Ouderbijdrage
Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet overgemaakt hebben verzoeken
we vriendelijk de ouderbijdrage van € 19 per kind over te maken naar NL12 RABO 0123589576 t.n.v.
Ouderraad Frans Naereboutschool te Vlissingen o.v.v. de naam en de groep van uw kind(eren).

Data
Woensdag 31 oktober; 10 jarige onderzoek GGD
Woensdag 31 oktober; Halloween
Dinsdag 6 november 8.15- 8.30 ; Flessen inleveren voor Vlissingensteuntstichtingkinderdiabetes
woensdag 7 november 14.00 uur; Kunstuitleen op School
Dinsdag 13 november 8.15- 8.30 ; Flessen inleveren voor Vlissingensteuntstichtingkinderdiabetes
Woensdag 14 november 12.15; uitreiken cheque aan stichting kinder diabetes
Woensdag 21 november 11.45 ; Kinderen VRIJ, leerkrachten studiemiddag

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
In oktober is groep 1/2 begonnen aan het Schatkistthema “Herfst”. Met de herfstmaterialen die we
konden vinden hebben we allerlei meet- en weegactiviteiten uitgevoerd, we hebben allerlei nieuwe
woorden over de herfst geleerd, we zongen herfstliedjes, maar het échte herfstweer wilde maar
niet komen! Nu, terwijl we beginnen aan het thema “communicatie” zien we de bomen kaal
worden, trekken we dikke jassen aan en spelen we met de bergen blaadjes die op ons plein gewaaid
zijn. U begrijpt dat we de twee thema’s dus wat combineren en nog veel “Communiceren” over “De
herfst”!
In de Kinderboekenweek kwamen veel ouders bij ons voorlezen. Het was fantastisch om te zien hoe
de kleuters ervan genoten om hun eigen vader of moeder als “meester” of “juf” te verwelkomen.
Nog maar een paar weken en dan verwelkomen we de Goedheiligman ……. wat gaat zo’n schooljaar
toch snel!!

Groep 3/4
Oktober begon met de Kinderboekenweek en Werelddierendag. We hebben dit gecombineerd bij het
maken van een prentenboek, “Super Dinovrienden”, en de opdracht “handigen dieren”uit het
KunstKabinet. Ons prentenboek is te zien op de Frans Naerebout site.
Het traditionele voorlezen door ouders tijdens de Kinderboekenweek was weer een succes; kinderen
en ouders hebben genoten.
Na de herfstvakantie is de herfst ook echt begonnen; in de klas maken we herfstmuziek en er
worden kunstwerken, portretten en koppen, gemaakt met herfstmateriaal.Ter inspiratie hebben
we kunstwerken bekeken van de kunstenaar Arcimboldo, een les uit ons KunstKabinet.
Dit past ook helemaal bij de het Halloween thema en natuurlijk is er ook nog een heksenlied
geleerd.
In groep 3 lezen de kinderen al korte zinnen, dat mag nog spellend, en worden veel woorden
gemaakt met het klikklak-boekje. In groep 4 zijn we druk bezig met het leren van de eerste tafels,
die van 1, 2, 10 en 5 en we oefenen veel met het handig uitrekenen van sommen.

Groep 5/6
In de klas zijn de boekbesprekingen voor groep 5 en 6 en de spreekbeurten voor groep 6
geïntroduceerd. Er is zelfs al een planning gemaakt met wie zijn favoriete boek gaat presenteren en
daar natuurlijk een stukje uit gaat voorlezen. Dit komt allemaal goed uit, zo na een toffe
Kinderboekenweek. We lezen nog steeds behoorlijk veel uit ons kinderboekenweek-boek: Joe
Biljoen.
Groep 6 is volop aan de slag met topografie. Thuis kunnen ze hier mee oefenen via Blink.
Ook Engels wordt erg goed opgepakt in de klas en aankomende donderdag start de eerste Spaanse
les voor een aantal groep 6 leerlingen.
Belangrijk is nog het oefenen van de tafels. Voor alle leerlingen is een account aangemaakt op
www.tafeldiploma.nl. De leerlingen weten zelf de inloggegevens en kunnen hier thuis nog lekker
mee aan de slag. Wanneer de tafels er bij de kinderen goed in zitten, zullen ook de rest van de
rekenopdrachten gemakkelijker te maken zijn. Zeker nu we ook verder werken met bijvoorbeeld
deelsommen.
Het geschiedenis thema sluiten we nu af. We leerden over de pre-historie. We vergeleken het leven
van de eerste boeren in de prehistorie met het leven van jager-verzamelaars. De kinderen hebben
geleerd wat een archeoloog doet. Ook hebben zij zelf prehistorische kunst gemaakt.

Groep 7/8
De leerlingen van groep 7/8 hebben door middel van hard te werken 2 vissen verdiend die vrolijk
rondzwemmen in ons aquarium op school.
Zoals u wellicht al gemerkt hebt is het huiswerk topografie en rekenen digitaal. Kinderen kunnen
thuis inloggen en zo hun huiswerk maken.
Op dinsdag 20 november zullen de leerlingen van groep 8 het Drempelonderzoek maken. Deze toets
geeft een indicatie van het uitstroomniveau dat u zoon/dochter op dit moment aan kan. De uitslag
van deze toets kunt u begin december verwachten. De uitslag van deze toets is geen schooladvies.
De behaalde resultaten van de afgelopen jaren, inzet, motivatie, huiswerkhouding en sociale
aspecten samen zorgen voor een uiteindelijk schooladvies wat de leerkrachten gaan geven.
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