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Schoolkamp 2012: Water!
Op vrijdag 22 juni slaan we de tenten weer op bij camping
Markadia. De leerlingen zijn hard aan het oefenen voor hun Bonte
Avond optreden en hebben er al veel zin in. Inmiddels heeft
iedereen de kampbrief met benodigde informatie ontvangen. We
hebben gekozen voor het thema ‘water’. In de Alentejo is water een
schaars goed. In Nederland is daarentegen vaak een overschot aan
water. We zullen met de leerlingen kijken naar het waterbeheer in
beide landen. We gaan echter vooral activiteiten doen in, op en met
water. Het wordt dus een frisse bedoening!
Vriendelijk verzoek aan de ouders om het deelnamestrookje en de eigen bijdrage van €15 per
leerling z.s.m. in te leveren. Mochten er vragen zijn dan houden we ons van harte aanbevolen.
Koninginnedag 2012
Afgezien van een wat natte start, hebben we
allemaal kunnen genieten van een gezellige
en aktieve Koninginnedag. Na de koffie (met
heerlijk
krentebrood)
en
ons
Koninginnedaglied, begonnen de kinderen
met de vossenjacht waarin allerlei spelletjes
gedaan moesten worden zoals blikken
omgooien, sjoelen, waterdragen met aan
elkaar geknoopte benen, spijkerpoepen,
snoephappen en een woordspelletje bij juf
Emilie. Extra spannend was de jager die de
letters van de kinderen probeerde af te
pakken die ze bij elke vos hadden gekregen.
Na een vermoeiende jacht kwamen de
kinderen terug op school en was het tijd voor
de kindermarkt. Er werd weer een hoop van
eigenaar verwisseld. Heerlijke salades,
hamburgers, hotdogs en toetjes stonden
vervolgens klaar om opgegeten te worden.
Met een verzadigde buik begonnen we aan
trefbal waar velen enthousiast aan mee deden.
Met de veiling werden aktief geboden, zie
hiernaast het resultaat. Als afsluiting werd de
Koning- en Koninginverkiezing gehouden.

De opbrengst:
Dit jaar hadden we ervoor
gekozen om niet alle hapjes
apart af te rekenen om gedoe
met briefjes en wisselen te
voorkomen. Allemaal veel
makkelijker inderdaad. De ouders die de hapjes en
dranken voor de gasten meebrachten konden de
kosten die ze maakten declareren, maar dat heeft
geen enkele ouder gedaan! Dat kwam de opbrengst
natuurlijk ten goede. De entrees brachten zo 740
euro op. Er werd ook weer fanatiek geboden tijdens
de veiling op krentebroden, koeken, fruit,
wandelingen en verblijven in diverse huisjes. Ook
schoonmaakdiensten, haren knippen en nagels
lakken gingen voor grof geld over de balie. Al deze
diensten en spullen brachten 1545 euro in kas.
Deze 2285 euro komt goed van pas om onze
begroting dit jaar dekkend te maken en we hopen dat
er nog wat over blijft voor leuke lesmaterialen.
Namens het bestuur en leerkrachten dank ik alle
ouders en kinderen voor hun inzet en bijdragen.
Hans Welling (penningmeester)

Ben je benieuwd naar de foto´s? Kijk dan op de
website www.snoal.info. Als je nog leuke foto´s
hebt, kun je ze sturen naar het emailadres van de
school: snoalolijftak@gmail.com. Ze worden dan op
de site gezet zodat iedereen ze daar kan bekijken.

BICOS, groep 3, 4 en 7

SANTA SOFIA, groep 3 , 4 en 5

Het jaar is weer bijna om ! Wat gaat dat snel !
Sommige kinderen zijn moe. De schooldagen
zijn lang en de weken zijn vol......
Juf moet vaker spelletjes bedenken om de lesstof
met
meer
plezier
te
verwerken.
Britt heeft hier nog geen last van!
Ze gaat als een speer door de lesstof van groep 4
en kan mooi voorlezen. Na de vakantie gaan we
weer lekker verder met dit leuke taalboek.
Voor Francisco moet juf al moeilijkere
opdrachten gaan bedenken. Hij kan al veel
Nederlandse woorden lezen. Na de vakantie
beginnen we met hele zinnen en nog veel meer.
Niels, Bas, Tieme, Thomas, Else en Lars
worstelen met de moeilijke schrijfwijze van de
Nederlandse werkwoorden, vooral de verleden
tijd is heel lastig. "Blazen" wordt "wij bliezen" en
"graven" wordt "wij groeven", dat is flink
zwoegen (en dat wordt dan weer....!?).
Straks, na het kamp, een heerlijk lange vakantie
!!! We gaan zwemmen en hebben dan weer
heerlijk gezwommen !

We hebben het fijn samen, met ons kleine
groepje.
Het lokaaltje dat zo koud is in de winter is nu
heerlijk koel.
Toon en Cris werken nu nog met het taalboek
van "De Leessleutel", maar na de vakantie
beginnen ze in groep 4 , met de veel fijnere
lesboeken van "Taal Actief", tot
en met groep 8. Natuurlijk wel
wat moeilijker. Wat dan altijd
helpt? Na een moeilijke
opdracht even één rondje rennen
rond de school.
Madelief en Sofia zijn nu bezig met het thema
over Jessica die afscheid moet nemen van haar
kater. Ze hebben dit aangrijpende verhaal
voorgelezen aan Toon en Cris, buiten in de
schaduw, onder de boom. Moeilijk en minder
moeilijke toetsen gemaakt, nieuwe woorden
geleerd met "woordenschat", maar ook leuke
taalspelletjes gedaan.
Na de vakantie naar groep 6. Fijn, nieuwe
boeken en werkschriften !
Marta heeft totaal geen moeite gehad met de
lesstof van groep 4, zodat zij vanaf september
alles gaat leren wat ze al met een half oor heeft
gehoord van haar buurvrouwen, dat is handig.....

O ja, de kinderen
hebben
in
een
sneltreinvaart
de
"Olijftak Voetbalpool"
ingevuld. Kennis van
(deze) zaken heeft juf niet, haar bijdrage bestond Maar eerst komt nog
uit de vijf euro. Beloofd is beloofd, als we een het schoolkamp, voor
prijs winnen krijgt ze die weer terug.... juf de eerste keer !
En dan een heel
Voor iedereen, een heel fijne vakantie. Lekker lange vakantie.
wat langer in bed liggen en Lekker
uitrusten,
minder in de auto zitten. spelen en nieuwe
Bewegen in plaats van in de energie opdoen voor
schoolbanken zitten. Badpak en het
volgende
voetbal in plaats van pennen en schooljaar.
boeken !!!!
VEEL PLEZIER ALLEMAAL !!!!
Juf Emilie
Juf Emilie
Cambridge examen
In mei hebben Nina, Annemiek en Iris het Cambridge examen afgelegd op de
Internationale School in de Algarve. Het examen bestaat uit de onderdelen lezen
en schrijven en bevat o.m. tekstverklaren en het schrijven van een betoog. Met
dit examen sluiten de dames tevens hun tijd op ‘De Olijftak’ af.
De kandidates waren redelijk tevreden over het verloop van het examen en
mede daarom zien we de uitslag met vertrouwen tegemoet.

FREIXO
Vanuit FREIXO het bericht dat, voor wie het nog niet in de gaten had, het einde van het schooljaar
in zicht is… en dat betekend KAMP!
Gelukkig hebben we nog 3 lessen te gaan, waarin we natuurlijk nog flink moeten studeren. De toets
technisch lezen staat voor iedereen nog op het programma, ons wacht een spreekbeurt van Derek en
de cultuurles komt er nog aan. Afgelopen jaar zijn we qua stof flink
opgeschoten, het boek is bijna uit, iets waar we allemaal trots op mogen zijn.
We hebben weer veel geleerd, vreemde woorden, rare regels en aparte
uitdrukkingen. Spreekwoorden blijven voor iedereen lastig, de logica is soms
ver te zoeken en dan gaat een simpele regel niet meer op.
Ook hebben we een soort uitwisseling gedaan met een school uit Nederland.
Zij hebben een pakket voor ons gemaakt met brieven, lekkere
Nederlandse dingen en een filmpje van 2 kinderen over ‘een dag uit
het leven’. Wij hebben met elkaar ook een doosje gevuld met typische
Portugese spullen, we hebben een boekje gemaakt met foto’s van onze
klas en iedereen heeft zich voorgesteld.
Lara heeft een filmpje gemaakt, dit is erg leuk geworden. Jullie
kunnen dit filmpje ook bekijken op
http://www.youtube.com/watch?v=T_djO9rIQPY (staat ook als link op onze website!)

De komende lessen is er ook voldoende tijd voor de voorbereiding van de Bonte Avond. Ideeën in
overvloed en creatieve uitspattingen meer als voldoende!
Ouders hebben we hier zeker in nodig voor hulp betreft kostuums, attributen die nodig zijn en
misschien in ons achtergrondkoor…
16 Juni hebben we met alle leerlingen van Freixo de hele dag les.
De ochtend gaan we hard werken aan het afronden van de lessen. Tussen de middag lunchen we
gezellig met elkaar en de middag besteden we aan cultuur. Nadien zijn er nog
gesprekjes met ouders wat betreft het rapport.
En dan is het volgende weekend ons KAMP!
Vergeet je tent, luchtbed en slaapzak niet. Stop ook heel veel goede zin in je tas
en dan hoeven we alleen maar heel veel plezier te maken met elkaar!
En dat komt vast wel goed!
Juf Marissa

Waar komen
deze woorden
vandaan ???

GRADEN CELSIUS
Op de thermometer kun je in graden aflezen hoe warm of koud het is.
De thermometer werd omstreeks 1600 uitgevonden door Galileo Galilei.
Maar een thermometer is natuurlijk niets waard als er geen schaalverdeling is
om de temperatuur af te lezen. De schaalverdeling die wij nu gebruiken,
hebben we te danken aan de Zweedse natuur- en sterrenkundige Anders
Celsius (1701-1744). Hij ontwikkelde in 1742 een temperatuurschaal waarbij water
kookte bij 0 graden en bevroor bij 100 graden. Na zijn dood werd die schaal omgekeerd.

BIBLIOTHEEK
KIPPEVEL
Wie veel leest, kan in een bibliotheek boeken lenen
Als je het koud hebt, ziet je
Het woord bibliotheek komt van het Griekse biblion (boek) en theke huid eruit als die van een
(bewaarplaats).
geplukte kip.
De oudste bibliotheken heeft met gevonden in
Als een kip het koud heeft,
Mesopotamië.
zet
ze
haar
veren
Er waren nog geen boeken, maar wel kleitabletten met
overeind.Dat doet ze met spiertjes die
spijkerschrift. Een van de grootste bibliotheken van de
onder haar huid zitten.
oudheid was die van Alexandrië in Egypte.
Ook jij hebt zulke spieren die je haartjes
Toen deze bibliotheek in 642 na Christus door een brand
overeind zetten.
werd verwoest, gingen 300.000 boekrollen voorgoed
Maar omdat jij zo weinig haren hebt, helpt
verloren.
het niet veel tegen de kou.
In die oude bibliotheken konden de mensen geen boeken lenen.
Het enige resultaat is dat je kippevel krijgt.
Pas in de achttiende eeuw kwamen er ook uitleenbibliotheken.

Jaarvergadering
Evenals voorgaande jaren staat ook dit jaar weer een jaarvergadering gepland.
Op zondag 24 juni van 11.00 tot 12.30 uur op het terras naast het tentenkamp van onze kinderen.
De agenda ziet er als volgt uit:
- Opening
- Notulen vorige jaarvergadering
- Beknopt jaarverslag 2011-2012
- Vooruitzicht komend jaar en eventuele gevolgen
- Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Hans Welling,
Wout Kranenburg stelt zich kandidaat als bestuurslid
- Afscheid Mirjam, Cindy en Hans
- Rondvraag
- Sluiting
Santa Sofia en Bicos
Olijftak op zoek naar...........
Het schoolkamp en de zomervakantie staan voor de deur. De
leerlingen krijgen binnenkort hun rapporten mee en worden de ouders We lopen tegen het einde van
uitgenodigd voor de 10’ gesprekken. De leerlingen van meester Tom het schooljaar en spoedig
hebben hun laatste ‘nieuwsbegrip’ zojuist gemaakt. Het ging over het zullen de inschrijfformulieaanstaande Europees Kampioenschap voetbal. Met deze actuele ren voor het komend schoolteksten wordt geoefend met tekstverklaren en wordt de woordenschat jaar worden verstuurd.
ontwikkeld. Zo was ‘scepsis’ een mooi nieuw woord. In de loop van Wat zeker is, is dat na dit
het jaar heeft bijna iedereen al een spreekbeurt en schooljaar 3 leerlingen hun
boekbespreking gehouden. Het spreken voor een schoolcarriere gaan afronden
groep is voor sommige leerlingen erg spannend en aan ´de Olijftak´, en we dus
een echte uitdaging. Veel leerlingen kunnen voor het komend schooljaar
uitstekend vertellen en moeilijke onderwerpen graag nieuwe
leerlingen
duidelijk uitleggen. Soms wordt gebruik gemaakt van de laptop om welkom heten om de groepen
korte clips of afbeeldingen te laten zien. Tijdens de les hebben we te in stand te kunnen houden.
weinig gelegenheid gehad om stil te lezen in een leesboek.
Pas na de
inschrijving
De bibliothecaris van de week heeft het daarom niet erg druk gehad. kunnen we de invulling per
Iedere les wordt er een spreekwoord aan het spreekwoordenschrift lespunt concreet maken, maar
toegevoegd. De laatste waren: ‘je visitekaartje afgeven’ en ‘op je we vragen jullie als ouders
duvel krijgen’. Groep 8 maakte de cito-toets en klas 2 deed het om alle mogelijke nieuwe
Cambridge examen. We hopen Laura, Eva en Lisa na de leerlingen
bij
ons
te
zomervakantie terug te zien in klas 1. Annemiek, Nina en Iris sluiten melden onder de noemer
hun tijd op onze school af en gaan zich op woensdagmiddag en niet geschoten is altijd mis.
zaterdagochtend met andere activiteiten bezighouden. Loes en Alvast bedankt!
Mirjam gaan door naar groep 8 en dan wacht volgend jaar de nieuwe
eindtoets basisonderwijs op ze! Suzanne, Raquel, Willem en Thomas Geen kalender deze nieuwsgaan over naar klas 2 en kunnen volgend jaar het Cambridge examen brief?! Dat kan maar één ding
maken. Wij hopen dat Rindert, die vanwege een ernstige blessure betekenen: VAKANTIE!
moest afhaken, volgend jaar weer terugkeert op onze school.
Meester Tom

Kinderen die jarig zijn in de vakantie:
19 juli: Isabel Elderink, 8 jaar
31 juli: Tieme Immink, 12 jaar

12 augustus: Thomas Pronk, 14 jaar
Daphne Maat, 8 jaar
16 augustus: Britt Assen, 9 jaar
20 augustus: Lara Brouwer, 12 jaar

