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In deze nieuwsbrief:
- mededelingen
schoolbreed
- kwaliteitszorg
- en heel veel meer.

Mededelingen schoolbreed
In alle groepen is de afgelopen maand hard gewerkt. Niet alleen in de schoolbanken maar ook
buiten de muren van de school én na schooltijd. Groep 3/4 is naar het Zeeuws museum geweest
en kinderen hebben zich ingeschreven voor naschoolse activiteiten. Op deze manier kunnen
kinderen talenten ontwikkelen en leren anders dan uit een methode.
De eerste week van maart mag iedereen genieten van een welverdiende vakantie. Op 11 maart
zien we dan ook iedereen weer graag op school.
Op woensdag 13 maart 2019 vindt onze jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Op deze
dag maken basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder
meer toeters en trommels. Zo vragen zij aandacht voor het recht op onderwijs van
leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. In overleg
met de Ichthusschool zullen we hiervoor een tijdstip afspreken.
In maart is zowel de week van de lentekriebels, met als thema; Ik wil het weten, als de Kinder
Kunst Week, met als thema ; Energieke kunst. Aan beiden zullen we aandacht besteden en zijn we
op dit moment de projecten vorm aan het geven. U krijgt hierover op een later tijdstip verdere
informatie.

Kwaliteitszorg
Afgelopen week heeft het bestuur onze aanvraag voor het benoemen van een onderwijsassistent in
groep 7/8 gehonoreerd. We vinden het fijn en belangrijk dat vanaf de voorjaars- tot aan de
zomervakantie iedere ochtend extra ondersteuning in de groep komt. Deze week hebben
gesprekken plaatsgevonden en zijn verheugd dat we een goede onderwijsassistent gevonden
hebben in Anne Droogsma. Wij wensen haar een fijne tijd op onze school toe. Zij stelt zich
hieronder aan u voor.
Maandag 11 maart zullen de kinderen in de groep kennis met haar maken.

Even kennismaken!
Hallo, mijn naam is Anne Droogsma. Samen met mijn man woon ik sinds september vorig jaar in
Veere.
We hebben lang in Friesland gewoond, hier heb ik jarenlang gewerkt in de zorg en heb veel
mensen mogen begeleiden.
Vanaf 11 maart hoop ik de juffen te assisteren in groep 7 en 8.
Tot ziens op de Frans Naereboutschool.
Een hartelijke groet,
Anne Droogsma

Zoals we al eerder hebben laten weten zijn we op alle scholen bezig met het opstellen van het
nieuwe schoolplan voor de periode 2019- 2023. Graag gaan we daarover in gesprek met ouders.
Hiervoor zal dinsdagavond 2 april een ouderavond plaatsvinden waarvoor u nog een aparte
uitnodiging zult ontvangen.

Aanvulling gedragscode ICT en social
media
Op de Archipelscholen zijn afspraken gemaakt over ICT en social media. Deze zijn vastgelegd in
een gedragscode die voor alle scholen is vastgesteld. Daarnaast hebben scholen schoolspecifieke
afspraken die in een aanvulling beschreven kunnen worden. Het team heeft in overleg met de MR

deze afspraken opnieuw vastgelegd en beschreven. Deze regels en afspraken hebben we ook in de
groep met de kinderen besproken. We vinden het belangrijk dat u ook als ouder op de hoogte bent
van de gemaakte afspraken zodat u deze ook met uw kind kunt bespreken.
Op de Frans Naereboutschool gebruiken we ICT apparatuur (chromebook, printer, digibord,
scanner e.d) waar de juf of meester toestemming voor gegeven heeft. Dat geldt ook voor
meegebrachte smartphones e.d.
Op onze basisschool is het niet nodig dat kinderen een telefoon/smartphone van huis meenemen.
Indien nodig kunnen zij altijd gebruik maken van de schooltelefoon. Mocht een leerling, in overleg
met zijn/ haar ouder(s)/ verzorger(s) er toch voor kiezen een telefoon/ smartphone mee naar
school te nemen dan gelden hiervoor de volgende afspraken, aanvullend op de bestaande
gedragscode (april 2018);
1. Leerlingen die een telefoon/ smartphone mee naar school nemen leveren hem bij
binnenkomst (om 8.25 uur) in in de daarvoor bestemde box die in iedere groep aanwezig
is.
2. Het meenemen van de telefoon/ smartphone is geheel op eigen risico. School is niet
verantwoordelijk voor het stukgaan, kwijtraken of diefstal van dit eigendom.
3. De telefoon/ smartphone blijft gedurende de gehele schooltijd (tot 14.00 uur) in de
daarvoor bestemde box. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht mag deze
gebruikt worden tussen 8.25 én 14.00 uur.
4. Indien een leerling zich niet houdt aan bovenstaande afspraken en de leerkracht ziet dat
een meegebrachte telefoon niet in de daarvoor bestemde box is gelegd wordt deze door de
leerkracht ingenomen. Na 14.00 uur wordt door de leerkracht contact opgenomen met de
ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling. Daarna wordt de telefoon/ smartphone aan de
leerling mee naar huis gegeven.
Indien een leerling zich herhaaldelijk niet aan gemaakte schoolafspraken houdt, zal de directeur
van de school contact opnemen met de ouder(s) / verzorger(s).

Staking
In het hele onderwijs zien we dat er in Nederland, “Kennisland” niet voldoende geïnvesteerd wordt
in het onderwijs.
In het basisonderwijs loopt het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten snel op. Daar zit
vooralsnog weinig verbetering in. In de media was al aandacht voor schoolbesturen die zich
genoodzaakt voelen omwille van kwaliteitsredenen te kiezen voor een vierdaagse schoolweek.
Een structureel tekort aan leerkrachten en geen enkele reserve bij ziektevervanging komt in heel
Nederland voor. Dat kan zo niet langer! Ook onder onderwijsondersteuners en directeuren ontstaan
tekorten.
Het kabinet zal prioriteit aan het onderwijs moeten geven, salarisachterstanden moeten worden
ingelopen en investeringen dienen op korte termijn plaats te vinden.
Ook leerkrachten bij ons op Archipelschool Frans Naerebout kiezen ervoor om dat signaal kracht
bij te zetten en zullen het werk neerleggen op vrijdag 15 maart, zoals al in de nieuwsbrief van
februari vermeld staat.
Voor u betekent dit dat er die dag geen les wordt gegeven en dat de kinderen niet naar school
gaan. Dat is lastig. Nog lastiger wordt het echter als er steeds vaker op onverwachte momenten
leerlingen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen bevoegde leerkrachten zijn.
Nu al worden er (te)veel klassen naar huis gestuurd of verdeeld over andere klassen, waardoor
leerlingen niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.
Misschien is het bij u op onze school nog niet zo slecht gesteld, maar kijkt u vooral eens mee op
www.hetlerarentekortisnu.nl.
We hopen dat ouders de opvang van de kinderen zelf, met familie of met elkaar kunnen afspreken
en onderling kunnen regelen. Indien u echt in de problemen komt met de opvang van uw kinderen
dan horen we dat graag. Wij vragen begrip voor onze actie én hebben ook begrip voor problemen
waar ouders die dag tegenaan lopen. De Frans Naerebout denkt met ouders mee, mocht u de
opvang van uw kind(eren) niet geregeld krijgen geef dit dat aan bij juf Nicole. samen kunnen we
naar een oplossing zoeken.

Vormingsonderwijs
Afgelopen weken is er een vragenlijst uitgezet. Hier zijn 39 reacties op binnengekomen, waarvoor
hartelijk dank. Op dit moment analyseren we alle gegeven antwoorden en ideeën. In de volgende
nieuwsbrief zullen we de evaluatie opnemen en met u delen.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van de ouders om allerlei zaken, zoals de verschillende
feesten, excursies en toernooien te financieren. Deze zaken kunnen niet uit het reguliere
schoolbudget worden betaald, maar wij vinden ze wel heel belangrijk voor alle kinderen! De
ouderraad informeert u jaarlijks over de hoogte van de bijdrage en de wijze van betalen. Aan het
begin van het schooljaar bent u daarover geïnformeerd. Door de ouderraad wordt verantwoording
afgelegd over de besteding van het vorig schooljaar (afrekening) en de voorgenomen bestedingen
van het komend schooljaar (begroting).
Wij vragen u vriendelijk om te kijken of u de vrijwillige ouderbijdrage al betaald heeft. Als u dat
nog niet heeft gedaan verzoeken wij u dit nogmaals in overweging te nemen.

Naschoolse activiteiten
Inmiddels zijn er 2 middagen naschoolse activiteiten geweest. Wat goed om te zien dat er al 31
kinderen enthousiast mee willen doen aan sport- of creatieve activiteiten na schooltijd. Allerlei
spelen worden in de gymzaal gespeeld onder leiding van ROAT, in samenwerking met CIOS
studenten. Bij de creatieve activiteit zijn kinderen aan het gutsen om uiteindelijk te komen tot het
maken van een Litho. Dit is hard werken maar wat een mooie resultaten. De jongste kinderen
maken Litho’s met verf en vetkrijt.
Bert, Jethro, Kevin en studenten van het Cios, alvast hartelijk dank voor jullie inzet!

Nieuw Meubilair
In de voorjaarsvakantie worden de lokalen van groep 1/2 en 3/4 opnieuw ingericht. Er komen
nieuwe tafels, stoelen en kasten. We hebben met de hele school gekeken naar welk meubilair past
bij het onderwijs van nu en de toekomst. Er is gekozen voor houten meubilair, in de groepen
1/2 en 3/4 dezelfde hoogte. De stoelen zijn verstelbaar.
Neem na de vakantie een kijkje in onze lokalen om te zien hoe het er uit ziet! Ook de groepen 5/6
en 7/8 zullen een nieuwe inrichting krijgen. Dit staat volgens schooljaar gepland.
Ons oude meubilair wordt nog goed gebruikt. Het kleutermeubilair wordt naar Roemenië gebracht
door “de vrienden van Tinca”. Het meubilair uit groep 3/4 wordt naar Afrika gebracht.
Leerkrachten, Ilian, oud leerling die een hele dag helpt sjouwen, vrienden van Tinca en meneer
Kooistra alvast bedankt voor de hulp.

Instrumentenparade
Verschillende Archipelscholen hebben belangstelling voor muziekonderwijs voor kinderen. Het
Zeeuws Orkest gaat daarom kinderen deelgenoot maken van een concert. Het gaat om kinderen in
de leeftijd van 6 t/m 11 jaar. "Kind-Ouder concert en Instrumentenparade". Het eerste concert is
op zaterdag 2 maart in de Zeeuwse Concertzaal te Middelburg om 14.30-15.30 uur. Het KindOuder concert is een concert aan de hand van een spannend verhaal waarin de emoties tot uiting
worden gebracht in muziek. Angst, somberheid en veel liefde. Daarna gaan de kinderen in de
"Instrumentenparade" zelf op een instrument spelen. Op de website van het Zeeuws Orkest ,
https://zeeuwsorkest.nl/ ,vindt u alle informatie en kunt u kaarten bestellen. Het Zeeuws orkest
heet ouders en leerkrachten met hun kinderen van harte welkom!

Eddy’s kids
Eddy’s Kids is een project voor alle kinderen vanaf groep 6 t/m 8 en heeft als doel om kinderen op
een laagdrempelige manier liefde voor muziek bij te brengen. Ze leren samen te spelen in een
groep, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Daarnaast worden ze in een korte tijd flink
wegwijs op de elektrische gitaar. Informatie over Eddy’s Kids tref je op https://www.defaam.nl/nieuws/cultuur/642711/-muziekles-moet-laagdrempeligAls school zijn we in overleg met de aanbieder om het in schooljaar 2019-2020 op onze school aan
te gaan bieden. Mocht u er dit schooljaar nog gebruik van willen maken kunt u zich deze week nog
opgeven via https://kewalcheren.nl/projecten/gitaarproject-eddys-kids/

Weleens bang?
Op initiatief van een ouder van een andere Archipelschool, kregen we de volgende oproep: Voor
mijn Masterthesis Klinische Psychologie ben ik betrokken bij een onderzoek van de Open
Universiteit naar angst bij kinderen. Voor dit onderzoek hebben we deelnemers nodig. Is je kind
tussen de 8 en 13 jaar oud en weleens bang? Dan kan hij of zijn meedoen aan het onderzoek naar
een online training, waarmee we proberen kinderen te helpen om dapperder te worden.

Data
4 t/m 8 maart: Voorjaarsvakantie
woensdag 13 maart; Trek aan de bel
vrijdag 15 maart: Staking, school dicht
18 t/m 22 maart: Week van de lentekriebels
20 t/m 31 maart: KinderKunstWeek
dinsdagavond 2 april; ouderavond over het nieuwe schoolplan 2019- 2023
dinsdag 9 april: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 11.45 uur
woensdag 10 april: Schoolfotograaf
16 en 17 april: IEP toets groep 8
19 april t/m 3 mei: Goede Vrijdag, Pasen en Meivakantie

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
De afgelopen weken is in de kleutergroep gewerkt aan het Schatkistthema “Dieren”.
We keken naar verschillen tussen huisdieren, boerderijdieren en wilde dieren; hun namen, hun
lichaamsbouw, hun jongen, hun voeding en andere eigenschappen. In de rekenhoek hebben we
onze speeldieren geteld en gesorteerd en in de taalhoek hebben we dierennamen gestempeld. We
leerden de ou/au-klank, zochten daar woorden bij en we leerden over “samengestelde woorden”:
dat je van “slakken” en “huis” één woord kunt maken.
We keken naar dieren in de kunst (naar grottekeningen, Potters koeien, maar ook naar de vogels
van Karel Appel) en maakten onze eigen fantasie dieren zoals een tijgerfant en een olibra. De
lievelingshoek van de kleuters was de huishoek waar de dierenarts haar/zijn praktijk had gevestigd
en waar allerlei zieke knuffeldieren met fantastisch resultaat werden behandeld.
Op de eerste dag van deze nieuwe maand halen we in ons lokaal (en groep 3/4) alle kasten leeg.
Die kasten worden, samen met al onze tafels en stoeltjes, afgevoerd, want ……… in de
voorjaarsvakantie wordt prachtig nieuw meubilair gebracht en gaan we de klas opnieuw inrichten.
Dus: geen tafels meer met wiebelende poten waarop bouwwerkjes instorten en geen afwijkend
meubilair uit andere groepen maar overzichtelijker kasten, handige tafels en genoeg
(dezelfde)stoeltjes voor onze groeiende kleutergroep! We zijn heel benieuwd hoe de kleuters na de
vakantie zullen reageren. We denken dat zij er net zo blij van worden als wij!!!.

Groep 3/4
Groep 3 heeft kern 7 van Veilig Leren Lezen afgesloten met een donderend Piratenfeest en voor
groep 4 was het feest een knetterend begin van blok B2 van rekenen, waarvan het thema ook
“piraten” is.
De lessen van het KunstKabinet “ basisvormen”, hebben we gecombineerd met het bekijken van
kunstwerken werk van een Vlissingse kunstenaar. De “gelaagde-spelen-met-vormen-enmaterialen” werken die de kinderen hebben gemaakt zijn in de klas tentoongesteld.
Omdat in één van de rekenlessen de tangrampuzzel aan de orde kwam, zijn er ook veel
tangramfiguren gemaakt en hebben we het boek Tangramkat gelezen en bekeken.

Dinsdag 26 februari hebben de kinderen veel gezien, genoten en geleerd in het Zeeuws Museum.

Groep 5/6
De groepen 5 en 6 hebben de pan uit-geswingd tijdens het bovenbouwfeest! Het thema was sport,
waar veel kinderen wel raad mee wisten. In een sporttenue dansen in de disco, toffe spelletjes en
sporten in de klas en lekker snoepen van de meegebrachte lekkernijen. Bedankt voor het toffe
bovenbouwfeest allemaal!
Bij natuur werken we over alles van het menselijk lichaam. We leren over de organen en hun
functie, zoeken overeenkomsten en verschillen en bekijken meer bijzondere dingen die mensen
met hun lichaam kunnen doen. Reuze interessant voor groep 5/6 dus!
Geschiedenis zoomt momenteel in op de vroege middeleeuwen, waarbij ridders, monniken en Karel
de Grote belangrijke hoofdpersonen zijn.
In maart gaan we aan de slag met de kinderkunstweek en de week van de lentekriebels. Maar
eerst een weekje lekker opladen tijdens de voorjaarsvakantie!

Groep 7/8
Bovenbouwfeest: Vrijdag 22 maart hebben we het bovenbouwfeest gevierd. Het thema dit jaar was
sport. Kinderen kwamen in sportieve outfits naar school en hadden gezonde hapjes meegenomen:
allerlei verschillende fruitspiesjes, bowl van vers fruit, rozijnen, etc. Meester Dennis verzorgde de
muziek met de ondersteuning van Teun en Korbijn. Naast het dansen konden de kinderen zich ook
vermaken door de spelletjes die er waren: tafeltennis, tafelvoetbal, darten, sjoelen, etc. Het was
echt super gezellig!
In de week van 18 tot en met 22 maart zal er weer gewerkt worden aan het thema van de
lentekriebels. De kinderen leren over weerbaarheid, relaties en sexualiteit.
De week van de lentekriebels gaat over naar de kinderkunstweek. Het thema dit jaar is Energieke
Kunst.

Kalender Maart 2019
Nr.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

9

4

10

Vakantie

11

11

5

6

Vakantie Vakantie

12

Weer naar
school

13
Trek aan
de bel

7
Vakantie

14
Na
schoolse
activiteiten

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

8

9

10

16

17

24

Vakantie

15
Staking,
school dicht

14.00 uur
Kunst
uitleen
12

18

19

start week
van de lente
kriebels
13

25

20

21

22

23

28

29

30

Start kinder
kunst week

26

27

