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Mededelingen schoolbreed
Het schooljaar is weer van start. Fijn om alle kinderen weer te zien. Door Covid- 19 blijven
sommige dingen nog even anders dan we gewend zijn. Ouders mogen onder schooltijd niet
op het schoolplein of in de school. Het is goed om te zien dat we ons met zijn allen aan de
regels houden, volwassenen de 1,5 meter afstand van elkaar bewaren en er begrip is voor
de regels en afspraken. Zolang als nodig zullen we hiermee rekening houden en steeds weer
afwegingen maken hoe we in overleg met ouders gaan, ouders kunnen betrekken bij de
ontwikkeling van hun zoon/ dochter en de schoolontwikkeling. Dit zal maatwerk zijn. U kunt
de leerkrachten in ieder geval na schooltijd telefonisch bereiken of per mail contact
opnemen.
Verder zullen wij binnen de mogelijkheden het onderwijs verder vorm geven zoals u van ons
gewend bent, waar nodig met inzet van digitale middelen. We gaan er samen een mooi jaar
van maken.
Het is jammer dat we u niet kunnen uitnodigen voor een kijkje in de school nu we de groepen
5 t/m 6 met nieuw meubilair kunnen inrichten. De hal boven wordt ingericht met nieuw
meubilair waardoor er een leerplein ontstaat.

Kwaliteitszorg
Ook dit schooljaar hebben we een jaarplan met verander- en borgingsonderwerpen. We
willen doorontwikkelen op het gebied van analyses van resultaten. We werken met
specifieke, op de doelgroep afgestemde streefdoelen, in relatie met wat verwacht mag
worden aan het einde van groep 8 van de leerlingen.
Net voor de zomervakantie hebben we toestemming van de gemeente Vlissingen gekregen
een schakelklas te formeren. In principe zijn de gelden die hiervoor vrijkomen voor 3 jaar
toegekend. Op maandag en dinsdag zal juf Maja, als lees/taalspecialist kinderen uit groep
3/4 die hiervoor in aanmerking komen extra begeleiden op het gebied van taal. Op dit
moment zijn wij druk bezig met het vorm geven aan deze schakelklas activiteiten en het
maken van het plan. Ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen zullen we
hierover op korte termijn informeren en om toestemming vragen.
Daarnaast staan o.a. ouderbetrokkenheid en bieden van een rijke leeromgeving, kunst- en
cultuuraanbod en het project ‘meer muziek in de klas’ in het jaarplan.

Schoolgids 2020-2021
De schoolgids 2020-2021 ligt ter instemming bij de MR. Zodra zij ingestemd hebben zal
deze per mail verstuurd worden naar alle ouders en op de site geplaatst worden.

Wijzigingen toestemming AVG
Vorig jaar (bij nieuwe leerlingen in de loop van het schooljaar) heeft u via een
toestemmingsformulier aangegeven voor welke onderdelen u wel of geen toestemming geeft
voor het uitwisselen van gegevens van leerlingen (AVG). Deze formulieren hoeven niet
jaarlijks opnieuw te worden ingevuld. Wel moeten wij ouders er op wijzen dat zij hun
toestemming kunnen herroepen. Wilt u gegevens op het toestemmingsformulier wijzigen,
dan kunt u een nieuw formulier ophalen bij de administratie.

Voorstellen nieuwe stagiaires

Mijn naam is Bart de Baare, ik ben 21 jaar oud en ik loop dit jaar mijn afstudeerstage in
groep 3/4. Ik ben 4e-jaars student aan de lerarenopleiding tot leerkracht in het
basisonderwijs van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Iedere maandag en
dinsdag zal ik aanwezig zijn op de Frans Naereboutschool.
In mijn dagelijks leven doe ik aan korfbal. Dit doe ik bij korfbalvereniging BKC in Breskens.
Daarnaast heb ik een bijbaan bij Pasticceria Lohman in Breskens.
Ik kijk met heel veel plezier uit naar dit schooljaar!
Mocht u vragen hebben, dan mag u mij altijd aanspreken of op een andere manier contact
zoeken.
Met vriendelijke groet,
Bart de Baare

Mijn naam is Yonne van Gils, ik ben 18 jaar en woon in Breskens. Ik zit in het derde jaar van
de opleiding onderwijsassistent. Op maandag, dinsdag en woensdag loop ik stage in groep
1/2.
In mijn vrije tijd heb ik een bijbaantje bij restaurant De Drie Koningen in Groede, hier werk ik
in de bediening. Daarnaast vind ik het leuk om gezellig bij te kletsen met vriendinnen.
Ik hoop veel te kunnen leren in deze klas en heb er veel zin in! Mochten jullie nog vragen
hebben, stel deze dan gerust.
Groetjes, Yonne

Ik ben Liz Roelse, 19 jaar en loop het eerste halfjaar stage in groep 5/6 en daarna groep
1/2. Op dit moment zit in mijn tweede jaar van de pabo. Na vele jaren ben ik als oud-leerling
weer terug op de Frans Naereboutschool, maar dan nu om les te geven. Er is veel
veranderd, in de positieve zin natuurlijk. Ik hoop hier weer veel te leren. Als ik iets over
mijzelf moet vertellen, dan is het eerste wat er in mij opkomt mijn passie voor acteren en
tekenen.

Schooljudo, Kiva en goed van start
In alle groepen zijn we gestart met de groepsvorming. hiervoor gebruiken we diverse
methodes; Kiva, goed van start en schooljudo. Kiva en goed van start is verweven in de
lessen van de groepsleerkrachten. Binnenkort ontvangt u van het Kiva team ook een eerst
Kiva nieuwsbrief.
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen ook dit schooljaar weer judolessen aangeboden. Deze
lessen zijn op de volgende woensdagen: 2, 9, 16 en 23 september.
Vorig jaar heeft de waarde ‘Vertrouwen’ centraal gestaan. Dit jaar zal het thema
‘Samenwerken’ centraal staan in de lessen. Deze worden gegeven door Liam Mulder van
sportschool Geelhoed.

FbtS
Ook dit jaar gaan we met alle kinderen naar een film. De kinderen bezoeken de bioscoop
onder schooltijd. Ze lopen met de leerkracht en begeleiding van de stagiaires en
onderwijsassistenten naar Cine City. Ook hierbij houden we ons aan de richtlijnen van het
RIVM.
Op onderstaande data worden de volgende films worden bekeken;
14 september groep 1/2 Vogelhuis Verhaaltjes
15 september groep 3/4 Solan & Ludwig gaan naar de maan
17 september groep 5/6 Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess
18 september groep 7/8 Rosie & Moussa

Muzieklessen meester Sjef
Op maandag 7 en donderdag 10 september verzorgt meester Sjef weer muzieklessen bij ons
op school. Helaas zal dit de laatste keer zijn omdat hij binnenkort gaat genieten van zijn
pensioen. Meester Sjef bedankt voor alle muzikale inzet. We hopen veel van de tips mee te
kunnen nemen in onze eigen lessen.

Jantje Beton
Dit schooljaar doet groep 5/6 mee met Jantje Beton. De kinderen verkopen loten en de helft
van de opbrengst is voor school en de andere helft van de opbrengst is voor Jantje Beton.
Wij zullen de opbrengst gebruiken voor activiteiten van de leerlingenraad. De kinderen
krijgen de verdere informatie van de leerkracht. Voor meer informatie kunt u kijken op:
https://jantjebeton.nl/

Data
9 t/m 23 september Jantje Beton actie
11 t/m 20 september Film by the Sea
21 t/m 25 september Week tegen het pesten
21 september
Omgekeerde oudergesprekken (uitnodiging volgt)
23 september
STUDIEMIDDAG, kinderen vanaf 11.45 uur vrij
23 september
Start kinderpostzegelactie groep 7/8
24 september
Omgekeerde oudergesprekken (uitnodiging volgt)
30 september t/m 11 oktober Kinderboekenweek
5 oktober
STUDIEDAG, kinderen vrij

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We hebben deze week weer kunnen wennen aan het schoolritme. Dat ging heel goed. We
hebben heel veel gespeeld en gewerkt en ook hebben we met elkaar afspraken en regels
gemaakt om met elkaar een fijne klas te kunnen zijn. We deden kennismakingsspelletjes,
hebben naar verhalen geluisterd en zongen liedjes. Het verhaal van juf Knotje vonden we
heel erg grappig; we zagen al helemaal voor ons hoe die juf allerlei gekke dingen deed! We
oefenen elke dag de dagen van de week en ook hebben we met vormen en kleuren
geoefend. Binnenkort gaan we naar de speeltuin. Dit in het kader van de groepsvorming.
Ook staat er binnenkort een uitstapje naar “Film by the Sea” op het programma. We hebben
allemaal heel veel zin om weer nieuwe dingen te leren en te ontdekken!

Groep 3/4
Ook dit jaar waren de kinderen weer ongelofelijk snel gewend aan het andere lokaal, een
andere plaats, een nieuwe groepssamenstelling, een paar andere gewoonten en voor groep
4 meer zelfstandigheid.
We borduren voort op het geleerde in groep 1/2/3 en de dagelijkse klassen diensten houden
de dag, datum en dagprogramma bij.
De groep 3 kinderen schreven aan het einde van de eerste week al enthousiast de geleerde
letters i en k en de cijfers 1, 2 en 3 in een (blanco) schrift. De groep 4 kinderen lazen en
maakten zelfstandig in tweetallen een aantal reken en taalopdrachten.
Er was ook tijd voor bewegen en creatieve activiteiten; de groep blijkt nieuwe liedjes vlot te
leren, graag en met aandacht voor details te tekenen en creatief te bewegen.
We zagen soepele limbo’s en snelle slidings onder het touw door en katachtige sprongen er
over heen.
We doen veel activiteiten die te maken hebben met elkaar leren kennen en goed met elkaar
omgaan. Naast KiVa en Goed van Start activiteiten horen hierbij de lessen schooljudo in
september. In het kader van de groepsvorming zullen we binnenkort naar de speeltuin gaan;
daar zien we de kinderen in een ongedwongen sfeer met elkaar omgaan.
In het kader van de culturele vorming gaan we 15 september met de groep naar een film van
“Film by the Sea”.

Groep 5/6
Dit schooljaar zijn we gestart in ons lokaal met een nieuwe instructietafel en nieuwe kasten.
Het ziet er prachtig uit. Ook hebben alle leerlingen een laatje gekregen om hun materiaal in
op te bergen. De gang is ook van nieuwe werkplekken voorzien.
De eerste week hebben we veel groepsvormende spelletjes gedaan en zijn we met bijna
alle vakken gestart. Ook zijn we weer begonnen met Kiva. De leerlingen hebben hun Kiva
schrift mooi versierd en we zijn gestart met activiteiten die horen bij het thema respect.Voor
de leerlingen van groep 5 is geschiedenis een nieuwe vak. Het eerste thema gaat over
jagers en boeren (prehistorie). We hebben een quiz gespeeld over de verschillen tussen
jagers en de eerste boeren.
Samen met de leerlingen hebben we afspraken en regels gemaakt over hoe we met elkaar
omgaan. Deze week gaan we ook starten met schooljudo. Het thema dit schooljaar is
samenwerken.

Groep 7/8
Ook in 7/8 zijn we weer volle bak aan de slag. Op de eerste schooldag
hadden we echter een probleem: het magazijn zat op slot en de sleutel was
verstopt achter allemaal lastige codes en puzzels. De groep heeft zich niet
laten kennen en heeft al deze pittige opdrachten weten op te lossen.
We zijn gestart met het eerste thema van Aardrijkskunde: Zoom in op Afrika.
We leren over de klimaatzones, verschillen in de culturen en de
bodemschatten die Afrika rijk is.
Natuurlijk hebben we ook weer een start gemaakt met rekenen, taal en
spelling. Dat gaat dit jaar helemaal goed komen, we zitten er namelijk heel
goed bij op en aan onze nieuwe meubels!
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