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Dit jaar vieren wij met z’n allen ons feest in Santa Sofia. Wij
hebben de leerlingen dit jaar gevraagd wat zij het allerliefst
willen doen op Koninginnedag. Hun ideeën en suggesties Evenals vorig jaar willen we dit jaar een
zijn in het programma verwerkt. Het programma op veiling organiseren t.b.v. onze school. De
zaterdag 28 april ziet er als volgt uit:
bedoeling is dit jaar alleen uw financiële
bijdrage te vragen voor deze veiling en
10.00 ontvangst met koffie en cake
volgend jaar weer een soort sponsorloop/10.15 opening
race te organiseren.
10.30 vossenjacht met activiteiten
Zoals reeds in het progamma te zien is zal
12.00 vrijmarkt
de veiling in de namiddag plaatsvinden
12.45 lunch
waarbij dit jaar ook de leerlingen worden
13.30 trefbal
betrokken, maar daarover op de dag zelf
15.00 veiling
meer informatie.
15.30 afsluiting
Voor 20 april horen we graag van elk gezin
minimaal 1 aangeboden dienst in de vorm
Wij willen jullie vragen om iets lekkers mee te brengen voor van
aangeboden
werkzaamheden,
bij de koffie. Voor de lunch wordt gezorgd en in de bar materiaal of andere diensten. Dit kan
verkocht. De opbrengst van de Vrijmarkt is voor de kinderen worden doorgegeven aan de leerkracht
zelf. Een oproep voor de veiling staat hiernaast in de op school of via ons email-adres.
Nieuwsbrief.
Voorbeelden vorig jaar; weekendje in een
Tijdens de dag houden we een ‘Koning en Koningin vakantiehuis, vers fruitpakket en een
verkiezing’. De leerling die de meest Koninklijke uitstraling dagje kajakken met 4 kajakken door
heeft, wordt in het zonnetje gezet.
Meester Tom.
Wij hopen op mooi weer en rekenen op jullie aanwezig- De eerste aanzet zal ik vast geven, de fam
heid!
Pronk biedt weer een weekendje
Samonatura aan
en een dagdeel
Namens Oranje comité Santa Sofia,
paardrijles.
Meester Tom
Groet Jos

Santa Sofia
Na veel oefenen was het dan eindelijk zover: in februari heeft Laura de
Cito-toets gemaakt. Daarna heeft ze de draad met het boek weer
opgepakt zodat ze de basisschool in juni mooi kan afsluiten. Loes en Mirjam
hebben het ook erg druk gehad: de toetsen voor spelling, woordenschat
en begrijpend lezen nemen veel tijd in beslag. Gelukkig is dat nu bijna
achter de rug en kan er weer meer aandacht aan Taalactief worden
besteed. Raquel en Suzanne werken veel samen bij het maken van de
opdrachten, waaronder luister- en kijkopdrachten. Aangezien in mei het
Cambridge-examen op de rol staat, is Nina nu wekelijks aanwezig om zich
hier gericht op voor te bereiden. Tijdens de laatste les voor de Paasvakantie
hebben de leerlingen in tweetallen een onderwerp uit de
geschiedeniscanon van Nederland aan elkaar gepresenteerd. A.d.h.v. een
collage en een zgn. canonclip zijn zes belangrijke momenten uit de
Nederlandse geschiedenis gepresenteerd.
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Deze winter hebben we zo hard gewerkt dat we de kachel bijna niet nodig hebben gehad! Tijdens het
kringgesprek aan het begin van de middag kruipen we lekker dicht bij elkaar als een gratis opwarming
van de lesdag.
Toon en Cris hebben moeilijke woorden leren schrijven met -aai, -ooi en -oei, zoals
haai en kraai, mooi en kooi, knoei en foei. Ook verkleinwoorden als fietsje en
steentje hebben voor hen geen geheimen meer.
De spreekbeurt van Cris ging natuurlijk over zijn geitjes en Toon vertelde prachtig
over de Elfstedentocht.
Marta, Madelief en Sofia maakten de Cito-toets begrijpend lezen; dat was geen
klein karweitje want die toets wordt verdeeld over twee lesdagen.
Ze werkten hard, harder en wie het hardst? Dat zijn de woorden die Madelief
en Sofia leerden, de zgn. vergrotende en overtreffende trap. Wie is er lief? Of
vind je mij liever? Ik zie jou het liefst......
Marta kan nu van vertelzinnen vraagzinnen maken en ze houdt van het
oplossen van woordzoekers (de dictee-woorden verstopt in een puzzel).
Na de Paasvakantie beginnen we alweer aan het laatste stukje van het
schooljaar, met een hopelijk leuke koninginnedag in Santa Sofia!

Bicos, groep 3, 4 en 7
De afgelopen maanden waren voor Tieme, Thomas, Else, Lars, Niels en Bas geen(paas-)eitje. Er waren
drie Cito-toetsen te maken! De spellingtoets, de woordenschattoets en de toets begrijpend lezen.
Gelukkig zijn het allemaal echte kanjers en sloegen ze zich er dapper doorheen. En....ook
gelukkig....geen Cito-toetsen meer voor de rest van het jaar....
Enkelen van groep 7 hebben nog kontakt via de mail met hun Nederlandse collegaatjes,
en ook van Britt is er nog een brief onderweg naar Nederland.
Britt gaat als een trein in groep 4. Ze werkt graag met de nieuwe boeken van Taal Actief
en zij heeft ook al een woordenschattoets gemaakt.
Francisco komt voortaan elke zaterdag met goeie zin naar
school. Samen spelen en samen praten gaat steeds beter! Hij maakte zijn
eerste Nederlandse taaltoets.
Na de Paasvakantie gaan we beginnen aan het laatste stukje van dit
schooljaar en ons voorbereiden op het schoolkamp!

Bicos
Gelukkig is Rindert zodanig hersteld dat hij weer naar school kan. Hij gaat zijn
best doen om de opgelopen achterstand op de Portugese school in te halen
en komt daarom, in ieder geval dit schooljaar, niet meer naar de Nederlandse
school. In groep 8 heeft Eva de Cito-toets gemaakt. Dat is altijd hard werken:
200 vragen rekenen, taal, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Door
afwezigheid heeft Lisa de toets helaas niet kunnen maken. In klas 1 is Rindert
dus definitief afgevallen en zijn Willem en Thomas hard bezig om het eerste
jaar in juni goed af te kunnen sluiten. Willem hield een interessante spreekbeurt
over een oer-Hollands onderwerp: drop. Annemiek en Iris hebben in mei hun
Cambridge examen. Ze verdelen hun aandacht tussen gerichte
examentraining en het boek. Annemiek koos
‘de hel van ’63’ als onderwerp voor haar
spreekbeurt. Tijdens de cultuurles hebben de
leerlingen zich bezig gehouden met een zestal
onderwerpen
uit
de
veelbesproken
‘geschiedeniscanon van Nederland’. Het ging
o.a. over de betekenis van de gasbel voor
Nederland, de invloed van de Romeinen op de
Nederlandse geschiedenis en de Beemster als
werelderfgoed.
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Vrijwillige bijdrage
Ook deze Koninginnedag komt de melkbus
weer tevoorschijn.
Ieder die in een gulle
bui is, staat vrij om daar
wat in te doen. De
opbrengst is natuurlijk
voor onze school ´de
Olijftak´.
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ATTENTIE!!!

Met de eindtoets Basisonderwijs (Cito-toets) wordt de basischool
afgesloten. De leerlingen beantwoorden vragen op het gebied van
taal, wiskunde/rekenen, studievaardigheden en wereldorientatie. De
uitslag van de toets is, in Nederland, een belangrijk hulpmiddel bij de
middelbare school keuze.
Op De Olijftak hebben dit jaar twee leerlingen aan de Cito-toets
meegedaan. Het gemiddelde resultaat op onze school is dit jaar een
standaardscore van 526. Laura en Eva hebben hun uiterste best
gedaan en hard gewerkt om de toets op tijd af te kunnen krijgen. In
Nederland was de gemiddelde score 536.
De maximale score van 550 is door 4.349
van de 162.000 deelnemende leerlingen
gehaald. Deze kinderen maakten minder
dan 16 fouten in de 200 opgaven die ze
moesten maken over taal, rekenen en
studievaardigheden. Dit jaar slaagde niet
een leerling erin de toets foutloos te
maken. Eén leerling maakte slechts één
fout.
In Nederland wordt de Cito-toets op 85%
van de scholen afgenomen. Volgend jaar gaan er een aantal dingen
veranderen: de eindtoets wordt verplicht voor alle leerlingen en zal in
april worden afgenomen.
De moeilijkste opgave dit jaar was de volgende.

NIEUW BESTUURSLID
GEZOCHT!
Aangezien
onze
huidige
penningmeester, Hans Welling,
heeft aangegeven te willen
stoppen met zijn functie, zijn wij
op zoek naar iemand die in het
bestuur wil komen plaatsnemen
met ingang van juli/augustus
2012.
Dit hoeft niet als penningmeester te zijn, aangezien de
taken binnen het bestuur best
mogen rouleren. De voorkeur
gaat wèl uit naar iemand die
binding heeft met de leslokatie
Santa Sofia.
In geval van vragen of verdere
informatie, kan contact opgenomen
worden
met
de
voorzitter Jos Pronk.
Ook kan het via de mail:
snoalolijftak@gmail.com

Wat zegt het best wat we bedoelen met van alle markten thuis zijn?
A je overal goed op je gemak voelen
B meer mogen dan vele anderen
C meer ondernemen dan je aankunt
D van veel dingen verstand hebben

Freixo
Het is alweer April, nog maar 3 maandjes en het is zomervakantie!
Dat wordt nog hard werken in Freixo om door alle stof heen te komen die het NOB voorschrijft in de NTCmodules. Maar gelukkig komt iedereen met veel goede zin op zaterdagochtend en -middag de klas
binnen en maakt de juf geregeld tijd voor een leuk spel ter ontspanning.
De ochtendgroep (R1) zijn druk bezig met het taal actief boek passend bij hun
leerjaar. Geregeld komen we in het boek leuke opdrachten tegen die samen
gemaakt of voorbereid moeten worden, vervolgens kan de rest van de klas
meegenieten van de presentatie hiervan aan het einde van de les. Zo hadden
Lara&Wilbert een geweldig interview voorbereid, Lara (de journaliste) interviewde
Wilbert (bekende danser) en hij had veel te vertellen over zijn spannende leven als
danser. Wanneer de juf tijd heeft, doen we een lesje mondeling, dat gaat een stuk
sneller en is ook veel leuker dan in je schrift alles op te moeten schrijven.
Nina vliegt door de stof heen, het gaat echt heel goed, daarom soms wat extra lesjes,
puzzels en leerspelletjes. Groep 6, Derek en Coen, hebben beiden ‘ruzie’ met de dictees, we oefenen
daarom samen wat vaker en dit begint al resultaat op te leveren. Tijdens het oefenen maken we ook
veel
plezier,
zo
stond
de
laatste
keer
in
het
dictee
opeens
het
woord
‘hottentottententententoonstelling’… best lastig om dit woord goed op te schrijven.
Wie weet trouwens waar dit woord vandaan komt…?
Hugo werkt hard en serieus aan de opdrachten, het schrijven probeert hij heel netjes te doen en dit lukt
al heel aardig, knap hoor. Ook oefenen we nieuwe woordjes en doen we geregeld een taalspelletje.

snoalolijftak@gmail.com

3

www.snoal.info

Nieuwsbrief nº 3, 2011-2012

´de Olijftak´

Met de middaggroep (R3), de meiden, gaat het de laatste maanden duidelijk
beter. Elke zaterdag krijgt iedereen huiswerk mee naar huis, vaak zijn dit
nieuwe woordjes om te oefenen. In de les gaan we met deze woorden verder
in de vorm van invulopdrachten, spelletjes, lezen en herhalen. Juf had een
memoryspel gemaakt, ook om mee naar huis te nemen en te oefenen met de
uitspraak. Dat hebben ze thuis geweten…
We zijn 90% bezig met spreekvaardigheid in de les en de meiden beginnen
steeds meer te kletsen en te vragen in het Nederlands, zelfs tegen elkaar gaat
dit al wat beter.
Eind Maart hebben we de cultuurles gehad met beiden klasjes samen, het
onderwerp was ‘kunstenaars’. Juf heeft eerst uitleg gegeven over wat kunst is, welke vormen er zijn, op
welke manieren je kunt schilderen enzovoort. Iedereen had thuis een blad ingevuld met vragen over
een kunstenaar, dit is om beurten voor de klas gepresenteerd. Het
was interessant om te horen en leuk om een paar plaatjes van
kunstwerken te zien. Het tweede deel van de les hebben we allemaal
een eigen kunstwerk gemaakt. Toen bleek dat er echte kunstenaars
in onze klas zitten en het bracht ware meesterwerken! Bovenal was
het een hele gezellige dag, met een lekkere lunch en veel
lolmomenten.
Compliment voor de juf (dankjewel Wilbert) was de opmerking ‘juf,
we werken altijd heel hard hè, maar het is toch ook wel heel fijn dat
we vaak ook zoveel plezier hebben samen’.

Schoolkalender april-mei-juni 2012

Wist je dat …
Onze kinderen, door
het tweetalig opgroeien, in hun dagelijks
taalgebruik
een mix maken van
het nederlands en
portugees?
Wist je dat… dat erg
grappig kan zijn.
Maar wist je ook
dat… wij daar aan
gewend raken en
het niet altijd meer
horen?
is voor
velen een bekend
voorbeeld.

´Ik heb 8 jaar´

Weten jullie leuke of
bijzondere
uitspraken?
Laat ze weten en ze
komen in de volgende nieuwsbrief!

Vrolijk Pasen
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