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Na een warme zomervakantie zijn we weer van start
gegaan met de Nederlandse school. Algoceira heeft
er drie nieuwe/oude gezichten bij gekregen. Britt
Assen is onze nieuweling in groep 3 bij juf Cindy.
Meester Tom is begonnen met de nieuwe
Voortgezet Onderwijs groep. Annemiek en Marlieke
Pronk en Iris Oeverhaus bijten het spits af.
Vanaf 30 oktober gaan de leerlingen een
spreekbeurt of boekbespreking presenteren.
Wekelijks is er één voordracht, zodat we tijd
overhouden voor de kring en de werkstof.
Het rooster is per gezin uitgedeeld en hangt
eveneens op het prikbord in de klas.

Entreetoets
De groepen 7 en 8 en klas 1 en 2 van VO hebben een
entreetoets Nieuwsbegrip gemaakt waarmee hun
beginniveau is vastgesteld. Aan het eind van het
schooljaar maken ze een eindtoets waarmee we hun
vorderingen kunnen vaststellen.

Voetbalpool WK 2010
Wij denken allemaal ongetwijfeld met lichte weemoed terug aan 11 juli 2010, de
verloren WK-finale. Maar een aantal leerlingen en ouders hebben toch minstens
gemengde gevoelens bij het afgelopen WK. Paul Roothans, Wilbert en Coen van der
Male en Marvi Roothans wonnen namelijk de voetbalpool en mochten de inleg van
de 16 deelnemers verdelen. De poedelprijs bestond uit een handgemaakte voetbal.
Proficiat allemaal!

Financieel nieuws
Vorig jaar hebben we weer een verlies op
de reserves moeten afboeken. Om de
reserves niet helemaal aan te moeten
spreken komen we dit jaar met een beter
sluitende begroting. Daarvoor gaan we op
een aantal posten bezuinigen ten opzichte
van vorig jaar.
De voornaamste bezuiningen zijn: minder
kilometervergoeding, geen loonsverhoging,
minder naar bijscholing voor bestuur en
leraren, en bibliotheekboeken werven via
familie in Nederland en te leen vragen aan
jullie of andere Nederlandse families in de
Alentejo. Verder zullen we voor het
schoolkamp een vergoeding vragen en
hopen we op koninginnedag weer een
extraatje binnen te halen op de vrijmarkt of
via bijvoorbeeld een veiling. Het zijn geen
leuke maatregelen, vooral voor de
leerkrachten natuurlijk, maar noodzakelijk voor het voortbestaan van de school.
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Bezoek van Stichting NOB
Op 19 en 20 november zullen we twee afgevaardigden
van de Stichting NOB ontvangen. Marlou Bijlhout en
Yvonne Bendermacher bezoeken de Olijftak om kennis
te maken, bij te praten, advies te geven en natuurlijk ook
om vragen te beantwoorden. De leerkrachten en het
bestuur zullen een aantal aandachtspuntenbespreken in
een aparte bijeenkomst. Een ander deel van het bezoek
is gereserveerd voor het bijwonen van de lessen en
overleg met de ouders. Het progamma is nog niet
definitief maar waarschijnlijk als volgt:
• Vrijdag 19 november om 19.00 uur: bezoek aan leslokatie in Santa Sofia , voor een overleg met
de ouders.
• Zaterdag 20 november om 9.00 uur bezoek aan leslokatie Freixo voor het bijwonen van de les.
Om 12.00 uur overleg met de ouders.
• Omdat Marlou en Yvonne die dag gesplitst op bezoek gaan kan die zaterdagochtend ook het
lespunt Algoceira bezocht worden, met aansluitend om 12.00 uur een overleg met de ouders.
Noteer vast deze data en we hopen dat jullie aanwezig zullen zijn. Op de site www.stichtingnob.nl
kunt u veel relevante informatie vinden.

Lestijden
In Santa Sofia zijn de
lessen
op
woensdagmiddag van 14.30 uur tot
17.30 uur. Een half uur
later dus dan voorgaande
jaren.

Oproep (1)

EHBO

Foto´s die te maken hebben met de Olijftak,
ontvangen we graag per mail. Dank aan de
fotografen van deze nieuwsbrief: Marlieke
Pronk en Hermanda Lotterman.

Op alle lespunten is een EHBOdoosje aanwezig.

Schoolbibliotheek
Tijdens de zomervakantie zijn de boeken,
bekostigd uit de Kerstkaarten-actie, na een fikse
vertraging eindelijk gearriveerd. Ze waren van
de lente ook al enige tijd in Portugal, maar
werden toen weer teruggestuurd naar
Nederland (het is een lang verhaal). Op alle
lespunten zijn de nieuwe boeken aan de
bibliotheekjes toegevoegd. Veel nieuwe boeken
zijn inmiddels al door meerdere leerlingen
gelezen!
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Lesrooster Oktober November 2010

Bibliothecaris(esse)
In Santa Sofia hebben we vanaf dit
schooljaar maandelijks een nieuwe
bibliothecaris. De bibliothecaris is
verantwoordelijk voor het opschrijven
van de titel van de uitgeleende boeken
en noteert ook welke boeken weer
teruggebracht zijn. Om te zorgen dat de
boeken op tijd worden terug gebracht
mag
de
bibliothecaris
of
bibliothecaresse voor elke week dat een
boek te laat wordt terugbezorgd een
boete van 5 eurocent rekenen. Dat doen
we in een spaarpotje. We zijn nog aan
het denken over een doel voor deze
spaarcentjes. Er is al geopperd om het
geld te gebruiken om nieuwe boeken te
kopen voor de bieb of om aan´t eind van
´t jaar samen een ijsje te gaan eten, maar
we zijn er nog niet uit. We houden jullie
op de hoogte.

AVI-toets
Deze maand zal alweer de eerste AVI-toets van het jaar
afgenomen worden. De AVI-toets wordt afgenomen in de
groepen 3 tot 8. Wat zijn AVI-niveaus? Wat is het nut ervan?
Het doel van de AVI-toetskaarten is het technisch leesniveau
van kinderen vast te stellen om zo een leesstof te kunnen
kiezen die aansluit bij hun leesontwikkeling.
De AVI-toets bestaat uit negen kaarten, één voor elk niveau.
Elke kaart bevat een tekst die een afgerond verhaal vormt.
Deze tekst voldoet aan alle kenmerken van het betreffende
AVI-niveau. Overigens moet opgemerkt worden dat de AVIindeling nooit het enige criterium kan en mag zijn voor selectie
van leesboeken. De inhoud, de herkenbaarheid en de opbouw
van een boek, de afstemming op de gebruikte leesmethode en
de interesse van het kind zijn daarbij zeker zo belangrijk.
De normen van de toets zijn tot stand gekomen door middel
van een uitgebreid onderzoek. De wijze waarop de toets moet afgenomen worden is vast, zo ook de
normen die gehanteerd moeten worden bij het bepalen van het AVI-niveau van een kind.
Een goede beheersing van het technisch lezen wordt door veel scholen gezien als basisvoorwaarde
voor alle andere vakken. Immers, als het leestempo van de kinderen laag is, kost het lezen zoveel tijd
dat er nauwelijks tijd overblijft voor het maken van de opdrachten en oefeningen. Daarom steken
scholen veel energie in het technisch lezen.
De AVI-niveau-indeling is op de eerste plaats niet bedoeld om de kinderen onderling te vergelijken
qua leesprestatie, maar om leesstof te kunnen kiezen die aansluit bij hun individuele
leesontwikkeling. Een kind dient leesstof aangeboden te krijgen die niet te makkelijk en niet te
moeilijk is. In welke situatie die leesstof verwerkt wordt, is daarbij van minder belang. Dat kan zowel
klassikaal als individueel, in tweetallen of in groepen
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Schoolgids
Dit schooljaar hebben we er voor gekozen om
alle ouders de schoolgids te mailen. Op de drie
lespunten is een schoolgids ter inzage
beschikbaar. Op de site www.snoal.info is de
schoolgids te downloaden.

Oproep (2)
Mochten er ouders zijn die thuis boeken hebben,
die de school in bruikleen mag nemen, dan
houden we ons van harte aanbevolen.

Lespunt Aldeia da Serra wordt lespunt
Freixo
Voor het lespunt Aldeia da Serra hebben we een nieuw
leslokaal
gevonden.
Het huidige lokaal is erg klein en wordt ook gebruikt door
anderen, er is weinig ruimte om iets op te hangen.
Vanaf 16 oktober zullen de lessen in de Escola Primária
do Freixo plaatsvinden. Daar zullen we een lokaal voor
onszelf hebben en het is een mooi ruim lokaal. Hopelijk
kunnen we de houtkachel in orde maken, zodat we het
ook in de winter lekker warm zullen hebben.
Lespunt Aldeia da Serra wordt dus lespunt Freixo!

Taal actief groep 6
De kinderen van groep 6 zijn zojuist
begonnen met het thema “Op
heterdaad
betrapt”
in
het
leesboek.Naast de herhaling van de
spellingregels, wordt een voorzichtig
begin gemaakt met de zinsontleding.
Begrippen
als
‘zelfstandig
naamwoord’ en ‘persoonsvorm’
doen hun intrede. De verhalen die
we samen hardop voorlezen in de
klas zijn langer en kleiner gedrukt.
Na het lezen bespreken we de
moeilijke woorden en de strekking
van het verhaal.
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De Kinderboekenmolen
Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn er zó veel boeken
om te lezen dat je vaak geen idee hebt waar te beginnen.
De
Kinderboekenmolen
helpt bij het maken van de
juiste keuzes. Veel titels
komen aan bod. Speciale
aandacht is er voor boeken
die gerelateerd zijn aan het
thema
van
de
Kinderboekenweek, maar
ook voor de winnaars van
een Griffel of Penseel en
voor de keuze van de
Nederlandse Kinderjury.
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Kinderboekenweek 2010 Goede kinderboeken worden
niet alleen geschreven, goede kinderboeken worden ook getékend.
Het verbeelden van verhalen staat centraal in de 56e
Kinderboekenweek.
Onder
het
motto
De
Grote
TekenTentoonstelling - beeldtaal in kinderboeken loopt de
Kinderboekenweek dit jaar van woensdag 6 t/m zaterdag 16 oktober
2010. Illustraties hebben veel boekenhelden een gezicht gegeven.
Beroemde voorbeelden zijn Kikker, Floddertje, Dolfje Weerwolfje en
Pipi Langkous. Van oudsher is er in de kinderliteratuur een grote rol
weggelegd voor illustraties. Beelden voegen iets toe aan de tekst en
geven een extra prikkel aan de fantasie van kinderen. Vaak is er
sprake van een nauwe samenwerking tussen auteur en illustrator. In
sommige kinderboeken spreken de beelden zo voor zich dat ze het
verhaal
zelf
vertellen.
Voor
meer
info,
kijk
op
www.kinderboekenweek.nl
Wij willen ook zeker aandacht besteden aan de kinderboekenweek door veel te lezen en vooral veel
prentenboeken te bekijken. Het gaat dit jaar tenslotte over beeldtaal. Ook zullen we een
tekententoonstelling houden; wie kan zich het beste uiten in beeldtaal?

Groepen 1 – 6 van Santa Sofia en Aldeia da Serra
De eerste lesmaand
is alweer voorbij!
We zijn weer aardig
ingewerkt. In de
groepen 3 tot en met
6 werd zowel in
Santa Sofia als in
Aldeia da Serra met
veel succes ´Met
woorden in de weer`
geintroduceerd. Op
de bijscholing deze
zomer heb ik deze
methode geleerd. De
leerlingen zijn zeer
enthousiast. Op een
speelse, beeldende en interactieve manier, breiden de leerlingen hun woordenschat uit. Het spel
met de bom is een groot succes. Andere consolideerspelletjes worden nu ook geintroduceerd.
In de R3 groep werkt deze methode ook erg goed, er zijn al zeer positieve reacties van ouders
geweest; de kinderen onthouden de woorden veel beter op deze manier. In de R3 groep hebben we
dit jaar twee nieuwe leerlingen mogen verwelkomen: Anika Elderink en Constança Merkens, ze zijn
begonnen in groep 1. Andrea Elderink is doorgestroomd naar groep 3 van de R1 groep. Helaas
hebben we afscheid moeten nemen van Irma en Luis Dalle, familie Dalle besloot begin dit schooljaar
niet meer van de Nederlandse lessen gebruik te willen maken, we zullen ze missen.
In groep 3-6 in Santa Sofia en Aldeia da Serra willen we komende maand ook weer beginnen met de
spreekbeurten en boekbesprekingen. Het is een goed idee om alvast uit te kijken naar een
interessant onderwerp.
In de groepen 5 en 6 gaan we na deze eerste opstartlessen ook weer beginnen met Nieuwsbegrip.
In groep 3 en ook groep 4 gebruiken we voor begrijpend lezen Humpie Dumpie; dat zijn werkboekjes
waar korte teksten in staan en vragen over de tekst.
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Nieuwsbegrip
Prinsjesdag, ‘Sinterklaas of de Kerstman?’ en ‘Ralf
wint het Junior Songfestival’. Dit zijn een aantal van
de onderwerpen die de leerlingen hebben
behandeld de afgelopen tijd. De Stichting
Nieuwsbegrip publiceert iedere dinsdag een nieuw
‘Nieuwsbegrip’. Hierin wordt een actueel
onderwerp, vers van de pers, gepubliceerd. Een
tekst vergezeld van vragen, die de leerlingen in
groepjes behandelen. Voor iedere groep en iedere
klas op hun eigen niveau. We oefenen hiermee
voornamelijk het begrijpend lezen, maar ook de
CITO eindtoets
woordenschat komt uiteraard aan bod. De meeste
Dit schooljaar nemen vier van onze leerlingen nieuwsbegrippen hebben Nederlandse onderwerpen
deel aan de Cito-toets of eindtoets als thema.
basisonderwijs. De toets vindt plaats op 1, 2
en 3 februari 2011. In Nederland is er vorig
jaar een proef gehouden met een afname
van de toets later in het schooljaar. Men
veronderstelt dat de resultaten hierdoor
zullen verbeteren. Omdat de resultaten van
deze proef nog even op zich laten wachten
vindt de toets dit jaar gewoon in februari
plaats. De toets bestaat uit de onderdelen:
taal, rekenen, studievaardigheden en
wereldorientatie. Vanaf december beginnen
we in de les met gericht oefenen voor de
Cito. Leerlingen en ouders ontvangen t.z.t.
een krant met informatie.

Leesdossier

Contact:
Algemeen e-mailadres: secretariaat@snoal.info
Telefoonnummers en e-mailadressen van bestuur en
leerkrachten staan in de schoolgids en op de site
www.snoal.info
Correspondentieadres: Apartado 386, 7350-905 Elvas
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Onze klassen 1 en 2 van het VO gaan dit
schooljaar een leesdossier samenstellen.
Dit dossier bestaat uit de boekverslagen
van drie boeken die ze in de loop van het
jaar hebben gelezen. Deze boeken kiezen
ze met zorg want deze moeten betrekking
hebben op hetzelfde thema, zich afspelen
in dezelfde tijd of geschreven zijn door
dezelfde schrijver. Ze kunnen bij
voorbeeld drie boeken lezen over pesten
op school of over de Tweede
Wereldoorlog. Vervolgens worden de
boeken
onderling
vergeleken
en
beoordeeld. De afronding van het
Leesdossier vormt een presentatie aan het
eind van het schooljaar.
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