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Mededelingen schoolbreed
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar, een schooljaar wat we niet snel zullen
vergeten.
In de laatste week van de vakantie stuur ik u een brief met praktische informatie over de start
van het nieuwe schooljaar. Op dit moment gaan we er van uit dat de ‘Corona’ regelgeving
aan het begin van het schooljaar niet veel zal veranderen en dat alle nu geldende
maatregelen ook dan nog van kracht blijven. Wel zullen weer alle groepen alle dagen van
8.30 tot 14.00 uur naar school gaan, groep 1/2 is komend schooljaar weer om 12 uur vrij.
Deze laatste weken staan in het teken van de laatste loodjes van dit schooljaar.
Oudergesprekken, afscheid groep 8, laatste schooldag groep 8 en laatste schooldag groep 1
t/m 7. Normaal gesproken zijn dit de momenten waar we veel ouderhulp krijgen, veel ouders
op school aanwezig zijn en we veel samenwerken. Ondanks dat dit fysiek op dit moment niet
mogelijk is merken we betrokkenheid van veel ouders, dank daarvoor.
We nemen afscheid van meester Guiyon en juf Lysanne, zij zijn geslaagd! Beiden heel erg
bedankt voor jullie inzet op school. Ook juf Fatima bedankt voor je inzet.

Kwaliteitszorg
Het afgelopen jaar heeft het team van de Frans Naereboutschool hard gewerkt aan
schoolontwikkeling. In november hebben we een inspectiebezoek gehad waar u over
geïnformeerd bent. Door de inspectie werd toen geconstateerd dat alle onderdelen
voldoende scoorden en de kwaliteitscultuur zelfs goed. De indicator eindresultaten was op
dat moment onvoldoende. Door het Coronavirus werd de IEP toets niet afgenomen. In juni
hebben een aantal gesprekken met de inspectie plaatsgevonden en heeft de inspectie ons
als voldoende beoordeeld. We zijn nog in afwachting van het definitieve rapport van het
onderzoek maar kunnen met het gegeven oordeel gaan genieten van een welverdiende
vakantie. Op de studiedag van 1 juli zullen we het jaarplan evalueren en het jaarplan voor
2020- 2021 vorm gaan geven. Op de agenda staat in ieder geval dat we willen onderzoeken
hoe het predicaat goed te verkrijgen van de inspectie.

Groepsindeling
Naast het verzorgen van het onderwijs zijn we druk bezig met de afronding van het
schooljaar en de organisatie voor komend schooljaar. Komend schooljaar hebben we de
volgende groepsindeling en bemensing;
Groep 1/ 2 Juf Yolan en juf Lianne
Groep 3/4 ; Meester Bart (LIO student) en juf Maja
Onderwijsassistent groep 1 t/m 4; Juf Brigitte
Groep 5/6 ; Juf Marrit en juf Miranda
Groep 7/ 8; Juf Nadine
Onderwijsassistent; Juf Anne
Intern begeleider; Juf Marrit
Vakleerkracht gymnastiek; Meester Anton
Administratief medewerkster; Juf Hanneke
Conciërge; Meester Jack
Directeur; Juf Nicole

Daarnaast zullen er stagiaires op school ingezet worden in de groepen. Zij zullen zich
voorstellen begin volgend jaar.
Op woensdag 8 juli zullen we van 13.00 tot 14.00 kennismaken met onze nieuwe groep
en schuiven op dat moment een uurtje door naar de volgende groep.
De kinderen zijn die dag dan ook allemaal om 14.00 uur klaar.

Studiedagen en planning schooljaar 2020- 2021
De planning van schooljaar 2020- 2021 zal zo snel mogelijk in de agenda geplaatst worden.
Komend jaar zijn de kinderen vrij in verband met studiedagen/ studiemiddagen op;
Donderdag 23 september 2020; Studiemiddag, vanaf 11.45 uur
Maandag 5 oktober 2020; Archipel personeelsdag
Woensdag 25 november 2020; Studiemiddag, vanaf 11.45 uur
Dinsdag 19 januari 2021; Studiedag
Donderdag 25 februari 2021; Studiemiddag, vanaf 11.45 uur
Donderdag 15 april 2021; Studiemiddag, vanaf 11.45 uur
Donderdag 8 juli 2021; Studiedag

Afscheid groep 8
Op woensdag 8 juli heeft groep 8 een aangepaste afscheidsavond. Alle ouders, broertjes en
zusjes van de kinderen van groep 8 hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De
afscheidsavond zal plaatsvinden op school.
Donderdag 9 juli zal dan de officiële laatste schooldag zijn voor groep 8 waarop ze met de
klas nog even nagenieten van de afscheidsavond. Om 13.45 uur willen we graag alle groep
8 leerlingen, zoals gebruikelijk in de laatste jaren, de school ‘uitschoppen’. We nodigen de
ouders van groep 8 dan ook uit hierbij aanwezig te zijn en het gade te slaan op de stoep,
natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand. We wensen alle leerlingen van groep
8 daarna heel veel succes op hun nieuwe school en hopen ze nog eens op de Frans
Naereboutschool te zien.

Laatste schooldag groep 1 tot en met 7
Natuurlijk laten we het schooljaar niet als een nachtkaars uitgaan, ook niet voor groep 1
t/m 7. Helaas is het niet mogelijk de vossenjacht door te laten gaan en we hebben een
alternatief programma samengesteld. De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen een bezoek aan
de speeltuin brengen en daarnaast spelletjes op het schoolplein doen. De kinderen van
groep 5 t/m 7 zullen een creatieve houtbewerking activiteit aangeboden krijgen. Daarnaast
zullen zij spelletjes op het schoolplein spelen en naar het strand gaan.
Uiteindelijk verzamelen alle kinderen op het plein waar we gezamenlijk lunchen. Wilt u uw
zoon/ dochter een lekkere gezonde lunch meegeven zoals gebruikelijk. In de kleine pauze
zorgen wij voor iets lekkers te eten en te drinken.
We sluiten het schooljaar af om 13.00 uur. U kunt uw zoon/ dochter ophalen op de stoep,
rondom het schoolplein met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

MR
Friso Heystek heeft het afgelopen jaar naast Richard van Rhijn en Monique Jagt
meegelopen met de oudergeleding van de MR. Monique neemt dit jaar afscheid van de MR ,
na 8 jaar de ouders te vertegenwoordigen. Monique bedankt voor je jarenlange inzet. Friso
zal de plaats van Monique innemen.

Kunst Educatie
De Vlissingse kunstenaar Agnes den Hartogh is al vaker bij ons op school geweest,
maar nu is er een filmpje voor alle kinderen! Een leuke, gekke opdracht die je in de
vakantie kunt doen, samen met je vriendjes of opa en oma? Het filmpje duurt
ongeveer 10 minuten en is vanaf woensdag 1 juli 15.00 uur online te zien op
https://www.facebook.com/watch/?v=564534304221620
Agnes maakte het filmpje in opdracht van Kunsteducatie Walcheren en zelfs onze
school is er op te zien! Gauw een keer kijken en leuk om te doen als je je een keer
verveelt?
INFORMATIE:
Wat gaan we doen?
We gaan het alfabet zoeken op straat! In deze gekke speurtocht daag je jezelf en je
vriendjes, zusjes, ouders of opa en oma uit om zo snel mogelijk 26 foto’s te maken
waarop de letters van het alfabet staan. Lukt het binnen een uur om met andere
ogen te kijken en op een andere manier de letters van het alfabet te vinden? Gevels,
uithangborden en logo’s zijn verboden… Oei, dat is een leuke uitdaging! Dit kan in je
eigen straat, stad of dorp, maar het is nog leuker als je ergens anders bent of op
vakantie.
Wat heb je nodig?
- Een mobiel of camera waar je foto's mee kunt maken. Je kan ook je vader of
moeder meenemen met hun telefoon!
- Een papier met daarop de letters van het alfabet en een pen om ze af te vinken.
Wanneer is het?
Woensdag 1 juli van 15:00-15:30 via Facebook, Instagram en YouTube. De
workshop is daarna ook terug te kijken!
Voor wie?
Als je kunt lezen en schrijven kan je al meedoen. Misschien kan je je ouders
uitdagen om ook mee te doen!
Facebook: https://www.facebook.com/KunsteducatieWalcheren/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCV5XMUGZBBiWFSNrZ0uP7pg
Instagram: https://www.instagram.com/kunsteducatiewalcheren/

Data
woensdag 8 juli
donderdag 9 juli
vrijdag 10 juli

afscheid groep 8
laatste schooldag groep 8
laatste schooldag groep 1 t/m 7
zomervakantie start om 13.00 uur
maandag 24 augustus eerste schooldag 2020- 2021

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Ons thema van de afgelopen weken was: “Water.”
Wat hebben we veel gedaan! We leerden dat water kan druppelen, sijpelen, kletteren,
spetteren, stromen en sproeien. Ook zagen we het verschil tussen helder en troebel water.
We hebben een klein experiment gedaan: we mochten allerlei dingen toevoegen aan een
glas water, zoals crepe-papier, poedersuiker, theezakjes, stoepkrijt etc. Wat vonden we het
leuk om te zien dat het water soms een andere kleur kreeg, of bijvoorbeeld troebel werd. En
soms ging het water ook anders ruiken!
Bij de watertafel konden we lekker spelen en spetteren en we hebben ook liedjes gezongen
over water. En onze stem kunnen we- net als de golven van de zee- hoog en laag laten
klinken.
We hoorden het verhaal over “Swimmy” en “De mooiste vis van de zee.”
We leerden dat we niet zonder water kunnen leven en dat we er dus zuinig mee moeten
omgaan.

Groep 3/4
De maand juni was “Mooi”, natuurlijk vooral omdat we weer allemaal samen in de klas
waren.
“Mooi”, dat was het thema van de lessen levensbeschouwing en daar sloten we bij aan met
een aantal andere lessen.
Naar aanleiding van de mooie kunstwerken van oude spullen die de kunstenaar Jopie
Huisman maakte hebben wij stillevens samengesteld van oude spullen en daarvan mooie
tekeningen gemaakt.
We hebben veel verschillende instrumenten en muziekfragmenten beluisterd en de kinderen
lieten stukjes muziek horen die zij zelf mooi vinden.
Daarbij hoorden we o.a.(begin) stukjes van: Bohemian Rhapsody, House of the rising sun,
Old town road, Despacito, Samen voor altijd,
Luistert u zelf maar eens hoe mooi dat is.
Ook hebben we met de school- muziekinstrumenten zelf ”mooie” muziek gemaakt. De
kinderen ontdekten dat daarvoor de instrumenten zacht en langzaam bespeeld moeten
worden.
We werden er helemaal rustig van…………
Het thema van kern 10 van Veilig Leren Lezen was verzamelingen en daarbij zijn er kleine
verzamelingen ”mooi” tentoongesteld.
Natuurlijk is er daarvan ook een mooie catalogus met foto’s en teksten samengesteld.

Groep 5/6
Op 8 juni mochten we eindelijk weer naar school met iedereen bij elkaar! Wat hadden we
elkaar gemist en wat is het dan weer fijn om met z’n allen te zijn na die lange tijd gesplitst te
moeten zijn.
In groep 5/6 zijn we erg druk bezig geweest met het herhalen van de stof van het afgelopen
schooljaar. Hierbij hebben we vakken als rekenen en taal veelvuldig herhaald met
werkboekjes en op die manier hebben we toegewerkt naar de
vakantie.

We hebben het met de leerlingen gehad over de vakantie die eraan komt. Het wordt een
aparte manier van zomervakantie houden, zeker omdat we al zo lang thuis hebben gezeten.
De leerlingen beseffen zich erg goed dat op vakantie gaan heel anders wordt dan normaal.
De leerlingen hebben aangegeven dat zwemmen in ieder geval altijd moet kunnen en dat
hebben we op een heel leuke manier weergegeven.
Ook zijn we met de hele klas naar het strand geweest en hebben we geposeerd voor juf
Anne die hele leuke foto’s van ons gemaakt heeft tijdens een van de mooie dagen van juni.
In de laatste weken voor de vakantie zijn we rustig aan het afbouwen geweest en hebben we
iedereen klaargemaakt voor volgend schooljaar, in de volgende groep.

Een fijne vakantie allemaal en tot volgend jaar!

Groep 7/8
In de afgelopen weken heeft groep 7/8 zeker niet stilgezeten! Zo is groep 8
volop bezig met het maken van een film. Deze film staat in teken van
afscheid nemen van onze basisschool, de fijne herinneringen die ze hier
hebben gemaakt maar natuurlijk moet er ook in en om de film gelachen
worden. Tijdens de afscheidsavond zal de première van deze film zijn.
Ouders, broertjes en zusjes van de leerlingen van groep 8 hebben hiervoor
al een uitnodiging ontvangen.

Samen met de leerlingen hebben we een fiets uitgekozen van het internet.
De kinderen hadden nog geen idee wat de bedoelingen met deze fiets
waren, maar toen hij eenmaal in de klas stond, was het duidelijk. Als je bijna
naar het voortgezet onderwijs gaat, moet je natuurlijk weten hoe je je ketting
terug legt en een band moet plakken. Oefenen dus, onder begeleiding van
meester Jack!
Afgelopen vrijdag zijn we met de klas naar Kanoa geweest. We hebben daar
een fantastische dag mogen beleven in de lucht op het touwenparcours, op
het water in de kano en in de bossen tijdens archery tag. Het weer zat ons
enorm mee, ook tijdens onze flinke fietstocht heen en terug. We hebben

genoten!

Kalender Juli 2020
Nr.

Maandag

Dinsdag

27

Woensdag

Donderdag

1

2

8

9

Studiedag, kinderen vrij

28

6

7

Afscheid groep 8
Doorschuiven naar je
nieuwe groep, om 14.00
uur alle groepen vrij

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

3

4

5

10

11

12

laatste
schooldag om
13.00 kinderen
VRIJ

We wensen iedereen een hele fijne vakantie en
zien iedereen graag weer op 24 augustus om
8.30 uur!

