Nieuwsbrief april 2021

Mededelingen schoolbreed
Inmiddels is het de laatste week van maart, de lente is begonnen. Gelukkig hebben wij op
school nog niet te maken met een Corona uitbraak. Met regelmaat zijn er wel kinderen en
leerkrachten die thuis moeten blijven door eigen klachten of anderen in het gezin met
klachten. Gelukkig dat we samen signalen serieus nemen en dan niet naar school komen en/
of laten testen. We vragen u dat te blijven doen, hierdoor blijven we de mogelijkheid besmet
te raken zo klein mogelijk houden. Helaas heeft het testen in een enkele situatie onder
leerkrachten en ouders gezorgd voor een positieve testuitslag waardoor leerkrachten en
kinderen in quarantaine moeten. Gelukkig hebben we tot op heden nog geen positief geteste
leerlingen in de groep gehad en heeft het in geen enkele situatie geleid tot een groep die in
quarantaine moet. Wij laten ons steeds goed adviseren door de GGD en zullen ouders
blijven informeren. We vragen u ook ons te blijven informeren.
Omdat we soms geconfronteerd worden met een leerkracht die niet naar school kan komen
kan er sprake zijn van vervanging binnen het team. Tot op heden hebben we het nog steeds
op kunnen vangen met dank aan alle collega’s op school. We zullen in voorkomende
situaties onze uiterste best blijven doen en hopen alle klassen bemenst te kunnen houden.

Kwaliteitszorg
Afgelopen maand heeft u als ouder(s)/ verzorger(s) een oudertevredenheids vragenlijst
ontvangen. Deze is 47 keer ingevuld, dank u wel. Het is fijn om te zien dat u over het
algemeen tevreden bent over onze school. In vergelijking tot de oudertevredenheid 3
jaar geleden (2018) zien we een toename op (bijna) alle onderdelen, dat is fijn om te
zien en de inzet van het team beloond te zien! Alleen het onderdeel aanbod kunst- en
cultuur scoort 0.1 lager op een schaal van 4. De invloed van Corona en de beperkende
maatregelen hebben hier zeker invloed op en vragen ook hier om creatieve oplossingen.
Hieronder het overzicht van de gegeven waarderingen. Tussen haakjes de waardering in
2018.
Welk rapportcijfer geeft u de school? 7.8 (op een schaal van 10. In 2018 niet bevraagd)
Onderstaande vragen waren te scoren op een schaal van 1 tot 4.
Mijn kind gaat graag naar school. 3.6 (was 3.4)
Mijn kind leert veel op school. 3.5 (was 3.2)
Mijn kind "wordt gezien" door de leerkracht(en). 3.6 (was 3.2)
Ik vertrouw mijn kind "met een gerust hart" toe aan de school. 3.7 (was 3.5)
Ik voel me als ouder serieus genomen en gehoord. 3.5 (was 3.3)
Ik word door school goed geïnformeerd. 3.5 (was 3.2)
Mijn kind wordt voldoende uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. 3.2 (in 2018
niet bevraagd)
Ik ben tevreden over het kunst- en cultuuraanbod. 3.4 (was 3.5)
Ik raad de school aan bij andere ouders! 3.6 (was 3.4)
We blijven ons inzetten om de behaalde resultaten te behouden en waar mogelijk te
vergroten. Binnen het team zullen we de verschillende onderdelen analyseren en
speerpunten uit halen. U helpt ons door in gesprek te blijven met het team over
verwachtingen en wensen. Hiervoor nodigen we u van harte uit.

Afscheid van en welkom aan een nieuwe collega
Afgelopen maand heeft juf Anne aangegeven een nieuwe uitdaging te zoeken en afscheid
van ons te gaan nemen per 1 april. Dat betekent dat juf Anne dinsdagochtend 30 maart voor
het laatst op school aanwezig zal zijn. Jammer maar we willen haar bedanken voor haar
inzet de afgelopen jaren op onze school en wensen haar natuurlijk alle goeds.

Omdat we de inzet van onderwijsassistenten in de groepen als zeer effectief ervaren zijn we
gaan zoeken naar een goede vervanging van juf Anne. Die hebben we gelukkig gevonden.
Vanaf donderdag 1 april zal juf Danique van de Broeken ons team komen versterken. Zij zal
3,5 dag in de week ondersteunen in de bovenbouw. We wensen haar een goede tijd in ons
team. Zij stelt zich hier aan u voor.

Mijn naam is Danique van den Broeke. En ik ben per 1 april de nieuwe onderwijsassistent
voor groep 5 t/m 8. Ik ben 20 jaar oud en mijn woonplaats is Middelburg.
Sinds juli 2020 ben ik afgestudeerd Onderwijsassistent. Met kinderen werken, en een
steentje bijdragen aan hun toekomst, is iets wat ik het liefste doe. Ik heb dan ook ontzettend
veel zin om aan te sluiten bij het team van de Frans Naereboutschool!
Mocht u verder nog vragen hebben of gewoon kennis willen maken sta ik daar altijd voor
open.

Wie weet tot snel op school!
Groeten,
Danique van den Broeke

Komende maand zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van juf Yolan die per 1 mei met
welverdiend pensioen gaat. Op welke wijze en wanneer precies zal in overleg verder
vormgegeven worden binnen de mogelijkheden ivm Corona. Hierover zullen we ouders van
groep 1/2 op de hoogte houden.

Enquête Kunstuitleen op School
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Mijn naam is Bart de Baare. Ik ben de meester en LIO student in groep 3/4.
Op dit moment doe ik in het kader van mijn afstuderen een onderzoek naar de 'Kunstuitleen
op School' van Archipelschool Frans Naerebout. Om dit onderzoek succesvol te laten zijn,
wil ik u graag bevragen middels een online enquête.
Het doel van deze enquête is om data te verzamelen over hoe de ouder(s) / verzorger(s) van
de school aankijken tegen en betrokken zijn bij de 'Kunstuitleen op School' van
Archipelschool Frans Naerebout.
Het invullen van de enquête kost u ongeveer 3-5 minuten. Er worden geen persoonlijke
gegevens gekoppeld aan uw antwoorden, dus het invullen gaat anoniem.
Klik hier om naar de enquête te gaan.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en een fijne dag verder.
Met vriendelijke groet,
Bart de Baare.
Leerkracht / LIO groep 3/4.

Pasen
De ouderraad heeft een aantal activiteiten voorbereid en hiervoor de paasboodschappen ‘in
huis’ gehaald. Hierdoor kunnen we in en met iedere groep Pasen vieren . Ouderraad bedankt
voor de voorbereidingen.

Schoolfotograaf
Op 7 april hopen we geheel corona proof de schoolfotograaf op school te ontvangen. De
schoolfoto’s zullen gemaakt worden in de grote gymzaal. Groepen worden hierbij gescheiden
gehouden waardoor broertjes/ zusjes foto’s helaas niet mogelijk zijn. De groepsfoto zal in de
vorm van een koppenkaart gemaakt worden. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat er
geen besmettingen op school zijn. De begeleiding door een ouder van de ouderraad en het
haren kammen zal dit jaar natuurlijk achterwege blijven. We hopen op mooie kiekjes! Indien
het niet doorgaat zullen we u hierover informeren.

Data
2 april
4 en 5 april
15 april
20 - 21 april
23 april
26 april - 7 mei
13-14 mei
24 mei

Goede Vrijdag, kinderen vrij
Pasen, kinderen vrij
Studiemiddag, kinderen om 11.45 uur vrij
IEP eindtoets groep 8
Koningsspelen, binnen de eigen groep sportieve activiteiten
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

Vakantierooster 2021-2022
Onderstaand het vakantierooster zoals dat is vastgesteld voor schooljaar 2021-2022.
Herfstvakantie

maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022

Goede Vrijdag

vrijdag 15 april 2022

Tweede Pasen

maandag 18 april 2022

Meivakantie

maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022

Tweede
Pinksterdag

maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We hebben gewerkt over het thema “Eten en drinken”wat goed aansloot bij het thema van de
kinderkunstweek.
In ons restaurant werden de lekkerste dingen gekookt en gebakken en we kropen in de rol
van ober en kok. Met Pompom oefenden wij hoe we de tafel netjes kunnen dekken en wat je
daar allemaal voor nodig hebt. Dat is nog best lastig hoor! We leerden de juiste volgorde van
de dag: ontbijt, lunch en avondeten en ook dat we bij het ontbijt andere dingen eten dan bij
het avondeten. In de klas hebben we échte pannenkoeken gebakken en eerlijk gezegd: die
lusten wij wel bij all hoofdmaaltijden!
Zoem liet ons kennismaken met de letter ui en we verdeelden woorden in klankgroepen.
Inmiddels zijn we gestart met het nieuwe thema “Pasen en Lente.”
We gaan rekenen met paaseitjes, paasmandjes knutselen, nieuwe letters leren; alles in het
teken van het voorjaar.

Groep 3/4
In de eerste week van deze maand begon de KinderKunstWeek 2021. Deze ging over
voedsel in de kunst. We hebben allerlei kunstwerken bekeken waar voedsel in te zien was.
Zelf zijn wij ook aan de slag gegaan met het maken van voedselkunstwerken. We hebben
stillevens gemaakt van een fruitschaal, we hebben groente- en fruitportretten gemaakt in de
stijl van kunstenaar Arcimboldo, we hebben een gezamenlijke groente- en fruitcollage
gemaakt en we hebben ruimtelijke noten-, zaden- en pastakoppen gemaakt. Hieronder ziet u
de foto’s van de verschillende kunstwerken. In de Classroom staat onze tentoonstelling
compleet tentoongesteld.
Deze week zijn wij begonnen aan het thema lente. We werkten aan de kunstkabinet les ‘de
tulp’. We hebben gekeken naar tulpen en goed gelet op de kenmerken. We maakten de
tulpen op transparant plastic met stukjes geknipt vliegerpapier.
Naast de KinderKunstWeek zijn wij ook hard bezig geweest om alle Cito toetsen te maken.
We hebben dus zeker niet stil gezeten! ;)

Groep 5/6
Afgelopen maand hebben wij veel gewerkt rondom de KinderKunstWeek. We kregen een
kinderkunstcollege van Agnes den Hartog, maakten kunstwerken en liepen een deel van de
kinderkunstroute, die door Vlissingen loopt. In onze online classroom staat een stukje over
deze KinderKunstWeek met daarbij een aantal foto’s ter impressie. Daarnaast zijn een aantal
kunstwerken te bewonderen bij het speellokaal. Ze hangen tegen het raam, zodat u ze vanaf
buiten goed kunt bekijken.
Wij zijn begonnen met een opzet voor de spreekbeurten en boekbesprekingen. De kinderen
van groep 5 houden een boekbespreking en de kinderen van groep 6 zullen een spreekbeurt
houden. Alle kinderen hebben een formulier gehad, waarop een stappenplan staat, zodat ze
weten waaraan het moet voldoen. Ook heeft iedereen in de klas een begin gemaakt met een
bijbehorende powerpoint presentatie. De kinderen kunnen hier thuis eveneens aan werken,
want hij staat in hun eigen google ‘drive’ (deze is te vinden als tegel op de startpagina,
wanneer uw kind inlogt in de online schoolomgeving). Op school zullen we hier de komende
tijd ook nog een aantal momenten voor vrijmaken, zodat iedereen hiermee verder kan. Alle
spreekbeurten en boekbesprekingen staan ingepland na de meivakantie, uw kind weet op
welke datum hij/zij aan de beurt is.
Ook zouden wij van deze gelegenheid gebruik willen maken om nog eens aan te geven dat
de kinderen iedere vrijdag huiswerk krijgen. In de online classroom staat precies wat ze die
week moeten maken, hiervoor hebben ze een week de tijd (dus tot de volgende vrijdag).
Alleen in vakanties (en tijdens de lockdown) geven we geen huiswerk op.
We merken dat steeds meer kinderen allerlei speelgoed van thuis meenemen naar school.
De kinderen hebben van school alle spullen gehad die nodig zijn voor de lessen. Wilt u er
alstublieft op letten dat speelgoed gewoon thuis blijft? Bij voorbaat dank.

Groep 7/8
Verschillende thema’s hebben in de afgelopen maand centraal gestaan in groep 7/8. Zo zijn
we natuurlijk lekker bezig geweest tijdens de kinderkunstweek met het maken van onze
eigen kunstwerken, maar hebben we ook bestaande en bekende kunst bekeken.
Bent u nieuwsgierig naar het gemaakte werk in het thema ‘niet te eten’? In de online
Classroom van groep 7 en 8 laten de leerlingen van onze klas via een filmpje hun kunst aan
u zien!

Groep 7 heeft zich in de afgelopen periode bezig gehouden met de voorbereiding op het
theoretisch verkeersexamen. Op school zijn ze hier al flink mee bezig, maar ook thuis is het
de bedoeling dat ze lekker door blijven oefenen. Op 31 maart maken zij dit examen in de
klas.
In groep 8 heeft iedereen een keuze gemaakt: ze weten naar welke middelbare school ze
gaan. Na veel online rondleidingen door de verschillende scholen en informatieavonden zijn
alle groep achters tot een besluit gekomen en zijn ze overgegaan tot inschrijven.
Op dinsdag 20 en woensdag 21 april maken zij de IEP eindtoets. Hier zijn we dan ook nog
de laatste voorbereidingen voor aan het treffen.
Afgelopen maand hebben we het thema van geschiedenis ‘eigenwijze burgers’ afgesloten en
zijn we van start gegaan met een nieuw thema van natuur en techniek: ‘slimme sporters’. In
dit nieuwe blok leren we over het menselijk lichaam en (gezond) eten. We doen dit door
tijdens de lessen verschillende topsporters te bestuderen en zelf allerlei onderzoekjes te
doen.
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