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Mededelingen schoolbreed
De tweede helft van het schooljaar is inmiddels volop gestart. Na de kerstvakantie is er in alle
groepen hard (samen)gewerkt, geleerd en gespeeld. Naast de instructie en verwerking van dat
wat kinderen geleerd hebben zijn er ook in alle groepen Cito toetsen afgenomen.
Alle gegevens zijn in de rapporten verwerkt. De kinderen krijgen vrijdag 1 februari hun
rapport mee naar huis. De gesprekken hierover vinden, zoals u weet, op maandag 4 en
donderdag 7 februari plaats. We verzoeken u op de afgesproken dag en tijd aanwezig te zijn
zodat de gesprekken volgens planning kunnen verlopen. Ook de adviesgesprekken van groep
8 vinden op dit moment volgens afspraak plaats.

Kwaliteitszorg
Archipel Scholen organiseert, in samenwerking met het Scheldemond College en Nehalennia
SSG, sinds 2007 een Plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen (8x 1,5 uur). Waarom een
Plusklas? Wij willen de leeruitdaging van hoogbegaafde basisschoolleerlingen verhogen
(leren leren, leren leven, leren denken). Wij willen adequaat inspelen op de leerbehoeften van
de hoogbegaafde basisschoolleerlingen in de omgeving van het voortgezet onderwijs. Wij
hopen met de Plusklas de aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
voor hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Daarnaast willen we de kennis en de
vaardigheden van groepsleerkrachten in het basisonderwijs en de docenten in het voortgezet
onderwijs in relatie tot de leerbehoeften van de hoogbegaafde basisschoolleerlingen
onderhouden.
De groepsleerkrachten van groep 8, zullen na overleg met kinderen en ouders die hiervoor in
aanmerking komen, tot aanmelding overgaan. Een externe commissie bepaalt uiteindelijk
welke 20 kinderen van alle archipelscholen hiervoor in aanmerking komen en definitief
geplaatst worden.
Op de studiedag van 15 januari hebben we een tussentijdse evaluatie gedaan van het
schoolplan. Zijn we op koers, doen we de goede dingen en doen we de dingen goed en wat
staat er op het plan voor de tweede helft van dit schooljaar? Met het team zijn we ook gestart
met het schoolplan voor de planperiode 2019- 2023. Welke koers varen we, welke
ontwikkeling hebben we ingezet of gaan we inzetten, hoe ziet ons toekomstgericht onderwijs
er uit? Op onze studiemiddag van donderdag 14 februari zullen wij hier met het team aan
verder werken. In maart zal een ouderavond georganiseerd worden waar we ook met ouders
van gedachte willen wisselen over deze vraagstukken. In de leerlingenraad zal hier de
komende vergaderingen ook aandacht voor zijn.
Vanaf begin januari is ons team versterkt. Brigitte Rutten werkt als klassen assistent in groep
1/2 . Hieronder stelt zij zich voor.

Hallo, ik ben Brigitte, 50, getrouwd met Ron, moeder van Kevin (28) en bonusmoeder van
Kayleigh (26). Daarnaast proberen we samen nog 2 poezenbeesten op te voeden.
In 2015 heb ik heb ik al eens eerder op de Frans Naerebout gewerkt en hier ook mijn stage
mogen voldoen voor de opleiding Helpende Zorg en welzijn. Daarna heb ik nog op de
Lonneboot mogen werken in groep 1. Naast het werken met kinderen in groep 1/2 ben ik ook
werkzaam via zorgstroom intramuraal, en als zzp-er in de zorg.
Ik kom iedere week de woensdag, donderdag en vrijdag ochtend als klassenassistent
ondersteuning bieden in groep 1/2.
Ook zijn er wisselingen van stagiaires. Meester Guiyon loopt stage bij de vakleerkrachten
gymnastiek waardoor hij niet meer in groep 7/8 werkt maar wel op vrijdag met meester Anton
samen lesgeeft aan groep 3 t/m 8. Meester Ricardo heeft stage gelopen in groep 3/4 en is
vanaf deze week stage aan het lopen in groep 7/8. In groep 3/4 loopt vanaf deze week juf
Buse stage. Zij is stagiaire facilitair dienstverlening. Wij wensen iedereen hier een fijne,
leerzame tijd toe.

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).

Staking
U heeft vast wel uit het nieuws vernomen dat er een nieuwe nationale onderwijsstaking is
aangekondigd. Op vrijdag 15 maart staken basis-, middelbaar en hoger onderwijs. De eerder
vrijgemaakte gelden leiden nog niet tot een acceptabele werkdruk en het lerarentekort is een
groot maatschappelijk probleem. Op de Frans is de stakingsbereidheid weer groot, waardoor
op 15 maart de school gesloten is.

Vormingsonderwijs
Afgelopen week zijn de groepen gestart met het thema Ruimte. De GVO en HVO
leerkrachten zijn samen met de groepsleerkrachten in de groepen dit thema aan het uitwerken.
Afgesproken is dat we in deze pilot evalueren wat de bevindingen zijn. Graag willen we ook
de ervaring en wensen van ouders meenemen waarvoor we deze week een korte vragenlijst uit
zullen zetten. We vragen u dan ook samen met ons mee te denken en ervaringen en gedachten
met ons te delen. De gegevens zullen we daarna verwerken en bespreken binnen het team en
de MR. In de nieuwsbrief van maart hopen we de resultaten ook terug te kunnen koppelen.

Bovenbouwfeest
Op vrijdag 22 februari zal van 19.00 tot 20.30 uur het bovenbouwfeest plaatsvinden. De
leerlingen van groep 5 tot en met 8 zullen hierover binnenkort verder geïnformeerd worden.
De leerlingenraad zal samen met de groepsleerkrachten de organisatie van deze avond op zich
nemen.

Naschoolse activiteiten
In februari en maart willen we de kinderen van groep 1 t/m 8 uitnodigen voor naschoolse
activiteiten. Op donderdagmiddag 21 en 28 februari en 14 maart organiseren we naschoolse
activiteiten (van 14.15 tot 15.45 uur); sportactiviteiten in de gymzaal door stichting ROAT én
creatieve activiteiten door Bert Dorrestijn, kunstenaar. Fijn om een middag in de week extra
te kunnen sporten of creatief bezig te zijn! Volgende week krijgen de kinderen een flyer en

opgavestrookje mee met de uitnodiging en kunnen zich vanaf dat moment tot en met 12
februari opgeven. Dit doe je door het strookje in te leveren bij de leerkracht. Je geeft je op
voor 3x deelname, deelname is gratis én vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als je je opgeeft
gaan we er ook vanuit dat je deelneemt.
Vragen over deze leuke activiteiten kun je stellen aan je leerkracht óf aan juf Nicole. We
hopen dat er veel kinderen gebruik gaan maken van dit aanbod. Na deze periode gaan we
evalueren of we naschoolse activiteiten vaker aan gaan bieden en zo ja welke dan.
Bent u creatief en wilt u Bert komen helpen met deze creatieve middagen geef u dan op bij juf
Nicole. Wij zoeken nog vrijwilligers voor deze activiteit.

Fietsverlichtingsactie
Het ROVZ is de fietsverlichtingsactie “Licht aan, goed bezig!”gestart waar wij graag aan mee
doen. In alle groepen wordt er aandacht aan besteed. De kinderen zullen daarna een folder
mee naar huis geven en stickers om op hun eigen fiets én die van ouders te plakken. Wij
hopen dat iedereen meedoet omdat we het belang van goede fietsverlichting belangrijk vinden
en graag samen met ouders het goede voorbeeld geven!

Afwezig
Juf Nicole is in de week van 4 tot en met 11 februari afwezig. Mocht er iets zijn kunt u altijd
terecht bij de groepsleerkracht van uw zoon/ dochter. Daarnaast kunt u juf Nicole per mail
bereiken. Zij zal de mail regelmatig lezen. Indien noodzakelijk zal zij per mail voor 12
februari reageren. Zaken die kunnen blijven wachten worden vanaf 12 februari weer
opgepakt.

Data
Vrijdag 1 februari: rapport mee
Maandag 4 en donderdag 7 februari rapportbesprekingen
Maandag 4 tot en met 11 februari: juf Nicole afwezig
Donderdagmiddag 14 februari studiemiddag. kinderen vrij vanaf 11.45 uur
Vrijdagavond 22 februari 19.00- 20.30 uur bovenbouwfeest groep 5 t/m 8
Vrijdagochtend 22 februari piratenfeest groep 3/4
Dinsdag 26 februari bezoek Zeeuws Museum groep 3/4

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Na de Kerstvakantie zijn we met groep 1/2 begonnen aan het Schatkist Thema “Winter”. We
hebben proefjes gedaan met ijs(klontjes) en terwijl we daarmee bezig waren begon het
warempel nog écht te sneeuwen ook. We leerden dat ijs en sneeuw eerder smelt in warm, dan
in lauw en koud water en we zagen dat de bakjes sneeuw in de klas al heel snel veranderden
in water, maar dat het buiten nog steeds gewoon sneeuw en ijs bleef. Van Zoem leerden we de
letter “r”. We leerden ook dat woorden soms meer betekenissen hadden: een bank en een bank
en spinnen en spinnen bijvoorbeeld.
Met de hele klas zijn we naar de bibliotheek gelopen waar we een “Voorleesontbijt” kregen.
Ook hebben we Cito-toetsen gemaakt en dat vonden we heel leuk.

Groep 3/4
Er zijn in januari allerlei toetsen gemaakt; de resultaten daarvan en de manier waarop is
gewerkt geven een goed beeld van de leerontwikkeling van de kinderen.

We nemen ook tijd voor de creatieve vakken: er zijn schitterende vuurwerk pijlen gemaakt
waarin “lijnenspel” uit een eerdere les is toegepast en het huidige onderwerp van het
KunstKabinet is “basisvormen”. We bekijken daarbij ook kunstwerken van de Vlissingse
kunstenaar Leon Riekwell, vooral die op plein en de muur bij Koraal.
Als afsluiting van het kerstfeest in december zongen de kinderen een lied over sterren met
begeleiding van instrumentjes. Het muziekthema van de afgelopen weken was natuurlijk:
“ijskoud”.
Vanwege het taalthema van groep 3 en het komende rekenthema van groep 4, piraten, zullen
er nu zeemans- en piratenliederen gezongen gaan worden.
De kinderen vinden het nieuwe onderwerp van de gecombineerde HVO/ GVO lessen,
“ruimte” erg interessant en denken, praten en doen betrokken mee.

Groep 5/6
Ook in groep 5/6 is er in de afgelopen weken enorm hard gewerkt. Zo hebben we vlak voor de
kerstvakantie een gastles gehad over het maken van een stop-motion filmpje. De klas heeft in
groepen zelfs een eigen productie mogen draaien: de filmpjes volgens binnenkort.
We sloten het geschiedenis thema Grieken en Romeinen af, hebben bij aardrijkskunde ontdekt
hoe de aardplaten werken en waardoor bergen en aardbevingen ontstaan door middel van de
mars-proef en deden zo nu en dan nog een Cito-toets.
Op het programma voor de komende tijd staan weer een heleboel leerzame activiteiten. Zo
maakt groep 6 in het komende blok van rekenen kennis met breuken en gaat groep 5 aan de
slag met kommagetallen en digitale tijd. Ook gaat de groep het een en ander ontdekken over
techniek tijdens een praktische middag in de klas.

Groep 7/8
Na de kerstvakantie hebben we nog twee dagen onze stagiaire Guiyon in de klas gehad.
Inmiddels heeft hij zijn stage in onze groep afgerond. Gelukkig gaan we hem nog wekelijks
zien! Hij gaat het komende half jaar namelijk stage lopen bij onze vakleerkracht meester
Anton van de gymlessen.
Eind januari is er een nieuwe stagiaire van de PABO bij ons in de klas begonnen: Ricardo
Wood. Hiervoor heeft hij stage gelopen in groep 3-4. Ricardo zal elke maandag bij ons in de
klas aanwezig zijn.
We hebben de afgelopen weken veel toetsen gemaakt. Zowel Cito-toetsen maar ook reken-,
taal-, en spellingtoetsen.
Naast al het harde werken hebben de kinderen ook nog kunnen genieten van de sneeuw. Extra
lang buiten spelen en veel sneeuwballen gooien.
Inmiddels zijn de leerkrachten ook al volop bezig met de adviesgesprekken voor de kinderen
van groep 8.
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