Nieuwsbrief november 2021

Mededelingen schoolbreed
We hopen dat iedereen heeft genoten van een goede herfstvakantie. Fijn dat iedereen
afgelopen maandag weer gezond op school was.
Net voor de vakantie hebben we kunnen genieten van een prachtige afsluiting van het
muziekproject elektrische gitaarlessen en Halloween. Komende maanden zullen we natuurlijk
Sinterklaas en Kerst vieren. Hierover krijgt u komende periode meer informatie.
Wel willen we u nu al laten weten dat onze kerstviering donderdag 23 december
plaatsvinden van 17.00 uur tot 19.00 uur. Normaal gesproken zijn de kinderen die middag
vrij maar dit jaar kiezen we ervoor om donderdag gewoon tot 14.00 uur naar school te gaan
om daarna om 17.00 uur terug te zijn. Wel zijn alle kinderen vrijdagmiddag 24 december
om 12 uur vrij zodat iedereen op tijd aan de kerstvakantie kan beginnen. Hierdoor wordt
iedereen in staat gesteld om op tijd af te reizen om kerstavond mogelijk elders te kunnen
vieren.
Deze week starten de lessen van de leesconsulent weer in groep 1 tot en met 4 en zullen de
lessen Spaans weer beginnen voor een aantal leerlingen van groep 6 tot en met 8.
Helaas... de ‘corona cijfers’ schieten weer de lucht in... Voorlopig zullen we op school dan
ook geen verdere versoepelingen in de maatregelen nemen.
In de media is gecommuniceerd dat schoolklassen bij een corona besmetting niet meer
naar huis gestuurd hoeven te worden. In de praktijk is dit niet het geval. Wanneer er in
een groep meerdere besmettingen met COVID-19 zijn, moet de hele klas 5 dagen na het
laatste contactmoment in quarantaine. Dit is ondertussen op diverse (Archipel) scholen al
volop aan de gang. Het blijft dan ook belangrijk om bij klachten als veelvuldig hoesten
en/of koorts uw kind thuis te houden en te laten testen.
Laten we hopen dat het niet nodig zal zijn.

Kwaliteitszorg
Het is fijn dat we op school de formatie voor dit schooljaar goed geregeld hebben. Op dit
moment splitsen we de hele week de groepen 3/4 in de reguliere en de taalgroep waarbij juf
Chana op donderdag de bapo van juf Maja opvangt. Ook hiervoor hebben we de bemensing
rond. De groepen spelen en gymen wel samen waardoor kinderen met elkaar kunnen
spelen.
De vervanging van het zwangerschapsverlof van Miranda hebben we goed in kunnen vullen.
Juf Kim stelt zich hieronder aan u voor.
We hopen dat met de herfst en winter voor de deur niet te maken krijgen met zieke
leerkrachten. Dit is altijd vervelend maar zeker nu er vrijwel geen mogelijkheden zijn invallers
in te zetten. Alle beschikbare vervangers zijn op dit moment ingezet en een vervanging kan
vrijwel niet meer ingevuld worden. Laten we hopen dat we kunnen voorkomen dat klassen
thuis moeten blijven omdat er geen leerkracht beschikbaar is.

Nieuwe collega

Even voorstellen… Mijn naam is Kim
van der Werf- Nillesen en woon in Vlissingen. Ik ben getrouwd en heb
twee kinderen van 7 en 9.
Inmiddels werk ik een kleine 20 jaar als leerkracht in het
basisonderwijs. Oorspronkelijk kom ik uit Nijmegen waar ik de Pabo
heb gedaan en daarna gewerkt heb.

In mijn jonge jaren ben ik zoekende geweest naar wat ik wilde worden. Het duurde dan ook
even voordat ik op de PABO terecht kwam. Het bleek een schot in de roos! Ik word erg
gelukkig van wat kinderen mij te bieden hebben en ik zie het als een uitdaging om met ieder
kind echt contact te krijgen. Dat is ook wat ik probeer te doen als vervanger. Klassenklimaat
en veiligheid staan bij mij voorop.
Na Nijmegen ben ik in Vlissingen terecht gekomen en ook daar heb ik vele jaren met passie
en plezier gewerkt voor Archipelscholen. Eerst op o.b.s de Vlieger en later op o.b.s. De
Houtuyn, nu bekend als o.b.s. De Omnibus. Vanwege de krimp was ik genoodzaakt op een
andere school een nieuwe start te maken.
Na een periode van drie jaar waarin ik een te hoge werkdruk heb ervaren, besloot ik de
overstap te maken naar de A-pool waarin ik werk als vaste vervanger. Dat doe ik inmiddels al
vier jaar met groot plezier.
Maandag, dinsdag en woensdag zijn mijn werkdagen. De komende periode zal ik op deze
dagen werkzaam zijn in groep 5/6.
Ik heb voor de herfstvakantie al een dagje mogen meedraaien in de groep en heb toen een
hele fijne dag gehad. Sommige kinderen kenden mij zelfs al van gezicht. Heel leuk! Ik zie er
naar uit om de komende periode hun juf te zijn.
Ik ben bereikbaar via het e-mailadres: kimnillesen@archipelscholen.nl
Wanneer het mijn werkdagen zijn, zal ik de mail binnen een dag beantwoorden. Op andere
dagen kan het iets langer duren.
Natuurlijk kunt u mij voor of na schooltijd ook even aanspreken om een afspraak te maken.

Parro
Afgelopen maanden hebben we een pilot gedaan met het gebruik van Parro. We hebben er
na de positieve opgedane ervaringen voor gekozen met Parro te blijven werken en de pilot
om te zetten in een licentie.

Vormingsonderwijs
Op dit moment werken de beide vormingsonderwijs juffen, aan hetzelfde thema. Weliswaar
ieder vanuit de eigen levensbeschouwing, verdiepen we ons, tot aan de kerstvakantie, in
Verhalen.
Waar komen ze vandaan?
Waarom vertellen we elkaar verhalen?
Wat vinden we eigenlijk van verhalen?
Zijn ze leerzaam of vooral leuk, grappig, spannend?
Geven verhalen betekenis in en aan ons leven?
Moeten verhalen leerzaam zijn of …
Moet een verhaal echt gebeurd zijn?
En als een verhaal echt niet echt gebeurd is, kunnen we er dan wat van leren?

Kennen we zelf verhalen?

Zomaar wat vragen waarin we ons in zullen verdiepen.
Wat vertellen Bijbelverhalen eigenlijk?
Kennen wij een verhaal dat op een Bijbelverhaal lijkt?
Lijkt een Bijbelverhaal op iets uit ons eigen leven?
Wat is er humanistisch aan dit verhaal?
En bij het verhaal van Spinoza:
Hoe denk jij over de uitspraken van Spinoza?
Waarom zou hij als belangrijke persoon voor het humanisme worden gezien?
De Vredesweek bracht ons al allerlei verhalen.
We ontdekten toen dat verhalen ons kunnen laten nadenken over belangrijke dingen.
Zou nadenken over een verhaal een goed begin zijn om goede dingen te doen?
Is een verhaal niet alleen maar een verhaal?
Vraag uw kind er de komende weken maar eens naar.
Wie weet welk verhaal u dan hoort.
Groeten,
Co Baas- Hazenbosch en Petra Melis

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor de herfstvakantie heeft u een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage. Fijn dat
ouders deze overmaken zodat de ouderraad ook dit jaar weer leuke activiteiten aan kan
bieden.
Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben 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).

MOVEkiD op de Frans Naereboutschool!
Op de donderdagmiddag biedt ROAT een naschoolsaanbod. Vanaf komende week zal er op
maandag en dinsdag een extra naschools aanbod zijn voor de leerlingen van groep 3 tot en
met 8 van de Ichtusschool en onze leerlingen. De organisatie hiervan ligt bij Movekid. Indien
uw zoon/ dochter hieraan mee wilt doen kunt u dit met hem/ haar bespreken. Om 14 uur
gaan zij dan niet naar huis maar naar de begeleider van Movekid die op het plein aanwezig
is.

Om 15.15 uur kunt u dan uw kind op het schoolplein/ de gymzaal ophalen.
Hieronder de brief van de studenten.
Beste ouder/verzorger,
Vanaf de tweede week na de herfstvakantie (week 45) komen wij van MOVEkID activiteiten
organiseren op de basisschool van uw kind!

Wie zijn wij?
Wij zijn 5 studenten die Sportkunde studeren aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen.
Tijdens het eerste halfjaar mogen wij (tijdens en onder begeleiding van de opleiding) ons
eigen bedrijf runnen. Hieruit is MOVEkID voortgekomen! Wij zijn 5 studenten die allen
fanatiek sporten en met veel plezier lesgeven, samenwerken en sportief bezig zijn. Het
bedrijf wat we gestart zijn sluit dan ook perfect aan op onze interesses en hobby’s. Om deze
reden kunnen wij uw kind een fantastische middag bezorgen.
Wat gaat MOVEkID betekenen voor uw kind?
Deze (voornamelijk sportieve) activiteiten zullen naschools plaatsvinden op het schoolplein
en focussen zich op plezier, samenwerken en lekker in beweging zijn. De activiteiten duren
ongeveer 1 uur per middag en zullen bestaan uit teamsporten zoals voetbal en basketbal,
samenwerkingsopdrachten en een spel naar keuze van uw kind. De activiteiten zullen zoals
op de flyer aangegeven starten om 14:15, wij zullen de kinderen opvangen vanaf 14:00 op
het plein of in de zaal. De activiteiten duren tot 15:15.
Hopelijk zien we uw kind na de vakantie op maandag- en dinsdagmiddagen na school. We
kijken er naar uit om uw kind een leerzame, interessante en bovenal plezierige middag te
geven!
Met vriendelijke groet,
Namens Remco, Stijn, Jari, JayDee en Marvin,
Het MOVEkID team.
Lets move!

PS: Bij slecht weer worden de activiteiten indien mogelijk verplaatst naar de gymzaal.

Ouderhulp
Na de herfstvakantie willen we de luizencontrole weer oppakken, hiervoor zijn we nog op
zoek naar een aantal ouders die ons hierbij wil helpen. Tot nu toe heeft zich nog niemand
opgegeven en kunnen we niet starten zodra de versoepelingen het toelaten. Wilt u een paar
keer per jaar helpen geef u op.
Wilt u helpen bij het organiseren (en uitvoeren) van de activiteiten op school en bij de
ouderraad, laat het ons dan weten.

Na vele jaren stopt mevrouw Pijnenburg met het wassen van het wasgoed van school. Wij
willen haar hiervoor hartelijk bedanken.
We zoeken daarom nog een ouder die het wasgoed van school zou willen wassen. Hiervoor
is een vergoeding beschikbaar.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie: fransnaereboutschool@archipelscholen.nl

Kunstuitleen op School
Uitleenmoment
Deze maand was het uitleenmoment voor de Kunstuitleen op School op 3 november 2021
van 14:00 uur tot 14:15 uur. Op dit moment had u de mogelijkheid om met uw kind(eren) een
kunstwerk om te ruilen en/of te lenen.
Wat leuk dat we 5 nieuwe kinderen als lid hebben kunnen inschrijven, Top!
Alle leerlingen hebben een inschrijfformulier en informatieboekje mee naar huis gekregen.
Wilt u ook lid worden dan is dat natuurlijk mogelijk. Op woensdag 1 december lenen we weer
uit.
Kunstwerk van de Maand
Ook deze maand is er weer een Kunstwerk van de Maand. Deze maand is dat onderstaand
kunstwerk.

Dit kunstwerk is door een leerling uitgezocht en hangt inmiddels in één van onze huizen.

Het geleende kunstwerk van…
Deze maand bekijken we het kunstwerk dat juf Maja geleend heeft. Juf Maja heeft dit
kunstwerk geleend:

Wat een bijzonder kunstwerk! Wij zijn benieuwd wat juf Maja hierover te zeggen heeft!
Waarom vind je het leuk om kunstwerken te lenen?
Omdat je dan steeds een ander kunstwerk hebt om van te genieten.
Wat vind je zo interessant aan dit kunstwerk?
Het heeft speelse vormen en heldere kleuren.
Volgende maand bekijken we weer een ander kunstwerk wat door iemand anders geleend is!

Data
woensdag 10 november MR vergadering
donderdag 18 november Studiemiddag , kinderen VRIJ om 11.45 uur
donderdag 23 december 2021 school 8.30- 14.00 uur
kerstviering 17.00- 19.00 uur
vrijdag 24 december 2021
alle kinderen vrij om 12.00 uur, start van de kerstvakantie

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Het is herfst en dat zien we buiten, maar ook binnen in onze klas! We zijn voor de vakantie
gestart met het thema Herfst en verzamelen allerlei schatten om mee te kunnen spelen,
sorteren, verdelen, splitsen enzovoorts. We gaan ontdekken hoe je een windmolen kunt
maken en wat je allemaal voor leuke dingen kunt doen als het lekker waait. Natuurlijk zal
Pompom ons weer meenemen op taaltocht en gaan we weer rijmen, klankgroepen verdelen,

rekenen en spelen/werken.We gaan liedjes leren over de herfst, nieuwe woorden, letters en
getallen leren en ook staan er weer allerlei mooie herfstwerkjes op ons programma. Onze
prentenboeken en filmpjes zijn natuurlijk ook weer afgestemd op ons thema.

Groep 3/4
Oktober begon met Werelddierendag waar we in groep 3/4 uitgebreid aandacht hebben
besteedt! We hebben onze favoriete wilde dieren getekend en geknipt en de gebieden
waarin zij leven getekend op grote posters.
Daarna begon de Kinderboekenweek Worden wat je Wil! We hebben veel voorgelezen, zelf
boeken gelezen, er hebben ouders voorgelezen in de klas en we hebben verschillende
opdrachten rondom het thema van de Kinderboekenweek gemaakt. We zijn echte
beeldhouwers geworden door het lied wat we erover geleerd hebben en de
beeldhouwwerken die we gemaakt hebben.
het eerste gedeelte van de schooljudolessen is ook ten einde gekomen en alle leerlingen
hebben hun door meester Tonny ondertekende diploma mee naar huis gekregen.
Naast de Kinderboekenweek hebben we ook nog een Halloweenweek gehad. Deze hebben
we goed gestart met de film van Foeskia de Miniheks. We hebben prachtige
Halloweenlampionnen gemaakt en we hebben het lied Fluister, Fluister geleerd.
Na deze drukke maand hebben we genoten van een heerlijke vakantie. Iedereen is weer vol
energie gestart aan de nieuwe maand!

Groep 5/6
We hebben een drukke maar leuke maand achter de rug. De kinderboekenweek hebben we
afgesloten met een les van de leesconsulent die in de bioscoop plaatsvond. We hebben naar
een verhaal geluisterd en daarna hebben we spelletjes gedaan over extreem bijzondere
beroepen. Ook is er in de groep veel voorgelezen.
Alle leerlingen hebben ontzettend goed hun best gedaan bij de afsluiting van de gitaarlessen.
We hopen dat de leerlingen het fijn vonden dat ze in de herfstvakantie hun gitaar nog even
mochten houden.
Het was deze maand ook nog Halloween.We hebben lampionnen geknutseld en deze
hebben de kinderen gebruikt tijdens het Halloweenfeest. De kinderen hadden veel werk
gemaakt van hun griezelige outfit.
Juf Miranda is de week voor de herfstvakantie met zwangerschapsverlof gegaan en na de
herftvakantie is juf Kim in onze groep gestart. Op maandag t/m woensdag zal juf Kim voor de
klas staan en juf Marrit staat komende periode op donderdag en vrijdag voor de groep.

Groep 7/8
We hebben weer een mooie maand voor de boeg! In de eerste week van november
beginnen we gelijk goed met de ‘Week van de Mediawijsheid’. We spelen dan het spel van
MediaMasters. MediaMasters is een spannende game over de kansen en gevaren van
(digitale) media. We strijden van 4 tot 12 november tegen duizenden klassen om misschien
wel de titel ‘meest mediawijze klas van Nederland’ te kunnen dragen.
Natuurlijk staat november ook centraal voor het oefenen voor het Kerstmuziekgala. Met alle
ouders is een WeTransfer gedeeld, waarin de bestanden te downloaden zijn van het liedje.
Zo zijn we natuurlijk op school volop (muzikaal) aan de slag, maar kunnen de kinderen ook
thuis het lied beluisteren en mee trommelen op de emmer.
Op 10 november komt een echte choreografe naar school om met de kinderen te trainen en
natuurlijk hebben we wekelijks onze muziekles van meester Chris.

Op zaterdag 27 november gaan we met de hele klas met de bus het land in om de generale
repetitie met alle andere deelnemende klassen uit te voeren. Hierover volgt later meer
informatie.
Geschiedenis hebben we voor de herfstvakantie afgesloten, het thema over de Eerste
Wereldoorlog hebben de leerlingen goed afgerond. Nu gaan we verder met het eerste thema
van natuur & techniek. In dit eerste blok leren we meer over welke kenmerken levende
organismen bezitten en hoe organismen door biologen worden ingedeeld.
Graag wil ik u attenderen op het huiswerk. In groep 7/8 speelt huiswerk een steeds grotere
rol, mede ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Iedere leerling krijgt wekelijks een mapje met werkbladen mee en online maken ze
opdrachten van Junior Einstein. De kinderen zorgen ervoor dat het mapje op
maandagochtend in de inleverbak zit en dat ook voor maandag de online opdrachten zijn
gemaakt.
Hoe de opdrachten uitgevoerd worden en extra uitleg is te vinden in de Google Classroom
omgeving waar uw zoon of dochter toegang tot heeft.
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