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Mededelingen schoolbreed
Fijn dat afgelopen week omgekeerde oudergesprekken plaats hebben kunnen vinden met
inachtneming van de RIVM maatregelen en adviezen. Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de
mogelijkheid het gesprek telefonisch of per meet plaats te laten vinden. Ook een fysieke afspraak
behoorde tot de mogelijkheden. We blijven ons op school houden aan de afspraken en maatregelen
om verspreiding van het virus te voorkomen. Het is fijn om te merken dat ook ouders zich aan de
afspraken en adviezen houden. We vragen u dat te blijven doen voor ieders gezondheid.
•
•
•

•

•

•

Kinderen en leerkrachten komen de school binnen, ouders blijven buiten.
Mocht een kind te laat zijn laat hem dan alleen naar binnen gaan, ouders blijven buiten.
Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen van groep 1/2 naar binnen. Kinderen van groep 3 t/m 8
blijven buiten en verzamelen op het plein. Ouders lopen het plein niet op maar gaan naar
huis. Omdat de kans op regen weer toeneemt hebben we afgesproken dat bij REGEN alle
kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen mogen komen en direct naar hun klas gaan. Daar
wassen ze volgens afspraak hun handen en nemen plaats aan hun tafel in de klas. Iedere
ochtend zal er iemand van het team de kinderen bij de voordeur opvangen.
Kinderen met lichte verkoudheidsklachten mogen naar school. Sinds vorige week geldt dat
voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd. Dit alleen als er in het gezin niemand is met
Corona of benauwdheids- en/ of koortsklachten. In de bijlage de beslisboom die u kunt
gebruiken om een juiste beslissing te nemen. We vragen u dan ook op de juiste manier met
de regels om te gaan.
Het kan zijn dat u een afspraak wilt maken met een leerkracht. Natuurlijk heten we u van harte
welkom echter alleen op afspraak mag u de school in. Daarnaast alleen als u geen klachten
heeft (verkoudheid, benauwdheid of koorts). We houden 1,5 meter afstand en vragen u uw
handen te wassen of desinfecteren.
Iedereen die de school in komt vragen wij zich te registreren. Dit kan via een QR code die op
de deur hangt. Indien mogelijk verzoeken we u hiervan gebruik te maken. Indien niet mogelijk
ligt er bij binnenkomst een lijst waarop u de gegevens handmatig kunt invullen. Met de
gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Alleen bij een Corona melding zullen wij hier inzage in
hebben, na twee weken worden de gegevens verwijderd.

Mochten er leerkrachten zijn met klachten kunnen zij zich met voorrang laten testen en hebben we
waar mogelijk dezelfde dag de testuitslag. Gelukkig is er nog geen lesuitval geweest. We hopen dat
dit zo zal blijven maar willen wel aangeven dat hier sprake van zou kunnen zijn als een leerkracht
getest moet worden of positief getest is. We zullen er binnen het team alles aan doen dit te
voorkomen echter het kan zo zijn dat we de vervanging niet rond kunnen krijgen. U krijgt dan zo snel
mogelijk een bericht van ons. Het is daarvoor van groot belang dat wij beschikken over de juiste
mailadressen en telefoonnummers.

Kwaliteitszorg
Afgelopen woensdag heeft het team vergadert over de plannen voor dit schooljaar. We hebben het
jaarplan voor 2020- 2021 definitief vastgesteld. Hierin staan de doelen, acties en tijdstippen gepland.
Hoofdpunten waaraan we komend schooljaar werken zijn de samenwerking binnen en buiten onze
organisatie, kunst- en cultuureducatie en het beredeneerd aanbod.

Vrijwillige ouderbijdrage
Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee over de vrijwillige ouderbijdrage. In deze brief geeft de
ouderraad uitleg waaraan deze bijdrage besteed wordt.
We willen u dan ook vriendelijk vragen om de ouderbijdrage van € 19 (per kind) aan ons over te
maken. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat dit voor u een probleem is. We willen u dan
vragen om contact op te nemen met Nicole Dieleman (nicoledieleman@archipelscholen.nl)
zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Wij willen u vriendelijk vragen om € 19 per
kind over te maken naar NL12RABO0123589576 t.n.v. Ouderraad Frans Naereboutschool te
Vlissingen o.v.v. de naam en de groep van uw kind(eren).

Kinderboekenweek
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek 2020. Dit jaar is het thema: En toen? over
geschiedenis.
Dit jaar is er geen gezamenlijke opening met alle kinderen in één ruimte, maar hebben wij een digitaal
alternatief bedacht.
Ook kunnen er geen ouders live in de klas komen voorlezen, wellicht vindt u het leuk een opname
waarin u voorleest met ons te delen of wilt u voorlezen via een Meet.
Laat het ons via de mail of een ouderwets geschreven briefje weten, dan kunnen we een afspraak
maken.
Omdat we dit jaar geen tentoonstelling kunnen organiseren als afsluiting van de Kinderboekenweek,
laten we u meegenieten via foto’s en wellicht filmpjes die we via Google Classroom en onze site met u
zullen delen.
Tijdens de kinderboekenweek van 30 september tot en met 11 oktober kunt u bij Bruna weer mee sparen
voor schoolbieb-boeken. Wanneer u tijdens de kinderboekenweek een kinderboek koopt bij Bruna kunt
u de kassabon hiervan inleveren op school. Wij verzamelen deze kassabonnen en aan het einde van
de kinderboekenweek worden de kassabonnen opgeteld, school mag dan voor 20% van dit totaalbedrag
uitzoeken aan kinderboeken bedoeld voor in de klassen.
Helpt u ons mee sparen?

Sparen voor je school

Vanaf woensdag 30 september t/m dinsdag 17 november 2020 kunt u bij de Jumbo winkels in
Vlissingen sparen voor onze school.
Hoe werkt het?
• Tijdens de actieperiode ontvang je bij Jumbo bij elke besteding van 10 euro* een
schoolpuntvoucher met een uniek code.
• Op de actiesite kun je heel eenvoudig jouw punten toewijzen aan een deelnemende
basisschool.
• Ook zie je op de actiesite op de aparte school pagina's wat iedere school zou willen
aanschaffen van de gespaarde punten, bijvoorbeeld een nieuwe step, spellen of een voorraad
knutselmaterialen.
* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding
tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren
statiegeld en servicekosten.

Hoe meer punten wij verzamelen, hoe groter het bedrag dat de school kan besteden aan spel- en
leermaterialen. Wanneer de spaarperiode is afgelopen, wordt per regio het door Jumbo beschikbaar
gestelde budget verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen
schoolpunten.
Spaart u mee voor onze school?

Ateliers
Dit jaar zullen we een aantal keer een “atelier middag” organiseren; alle kinderen van de hele school
doen dan de hele middag mee aan een creatieve workshop. De workshops worden door de
leerkrachten gegeven en de kinderen zijn ingedeeld in gemengde groepen.
We willen hiermee de onderlinge betrokkenheid tussen de kinderen en de schoolidentiteit versterken.
De eerste ateliermiddag zal woensdag 7 oktober plaatsvinden. We hebben er veel zin in en zijn
benieuwd welke talenten wij bij elkaar gaan ontdekken!

Data

30 september Start KinderBoekenWeek
30 september Start Sparen voor je school bij Jumbo
1 oktober
Omgekeerde oudergesprekken groep 3/4
5 oktober
StudieDAG, kinderen hele dag vrij
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We werken in groep 1/2 aan het thema “Wonen.” We hebben gezien dat je op heel veel manieren kunt
wonen: in een rijtjeshuis, op een boot of in een flat. We leren veel over wat je allemaal moet doen als
je gaat verhuizen. Zo weten we dat je heel veel dozen nodig hebt om alle spullen in te doen. En ook
dat sommige spullen breekbaar zijn! We leren de letter “Oe.”

Oe-hoe
We gaan eigen kamertjes inrichten; van onze schoenendozen maken we een eigen kamer! En heeft u
onze kunstwerkjes al voor het raam zien hangen?
Wij kunnen al heel goed samenwerken en doen dat ook heel graag; opruimen, jassen aandoen, het
bord goed indelen, we doen dit allemaal met elkaar!
In de speeltuin hebben we fijn samen gespeeld met de kinderen van groep 3/4.

Groep 3/4
Het bezoek aan de speeltuin “de Oude Stad” was weer een succes, de kinderen hebben heerlijk
samen gespeeld. Bij het jaarlijkse FbtS bezoek aan Cinecity leefden zij helemaal mee met “Solan en
Ludwig gaan naar de maan”.
Er zijn schitterende boeketten zonnebloemen geschilderd en we hebben zonnebloempitten, -pasta en
-honing geproefd. We bekeken een uitzending over honingbijen en een imker.
Net toen de herfst het land binnen stormde waren de kinderen bezig met de KunstKabinet les
“herfstlandschap”! Bij de muziekles hebben we een herfstlied uitgebreid met een onstuimige herfststorm-geluiden- compositie.
O ja, de eerste toetsen van lezen, spelling en rekenen zijn ook al gemaakt.

Groep 5/6
We hebben de eerste toets van geschiedenis gehad. Dit hoofdstuk ging over de eerste boeren en
jagers. Juf Liz heeft een les gegeven waarbij de leerlingen zelf archeologisch onderzoek mochten
doen. De leerlingen hadden goed geleerd voor de toets en hebben dan ook mooie resultaten behaald.
Deze week komt de eerste toets van rekenen er ook aan. De leerlingen hebben hiervoor al goed
geoefend.
We zijn nu begonnen met een blok aardrijkskundelessen. Het thema is scheuren in de aarde. De
leerlingen hebben al veel geleerd over vulkanen en aardbevingen.

Groep 7/8
We hebben een mooie start gemaakt! Zo hebben we het eerste thema van aardrijkskunde al afgerond
en gaan we aan de slag met het eerste thema van geschiedenis. Ook zijn we al volop bezig geweest
met het maken van verschillende toetsen.
Afgelopen week is de groep gestart met het verkopen van de Kinderpostzegels. Zijn ze nog niet bij u
langs geweest maar wilt u wel graag Kinderpostzegels kopen? Scan dan deze QR-code. Op die
manier kunt u alsnog uit het aanbod kopen via onze school.

De leerlingen van groep 7/8 maken over het algemeen erg goed en trouw het huiswerk. Zij krijgen
iedere maandag een mapje mee naar huis met oefeningen over stof waar we in de klas mee bezig
zijn, deze leveren ze altijd weer voor de volgende maandag terug in. Niet alleen het mapje is
belangrijk, maar ook in de Google Classroom staan opdrachten. Per week staat hier een beschrijving
in van het meegekregen huiswerk, maar staan ook online oefeningen voor de leerlingen klaar. Ik merk
dat deze minder gemaakt worden. Wilt u hier nog eens met uw kind naar kijken? Alvast bedankt!
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