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Ochtendgroep FREIXO

Santa Sofia

Andrea, Isabel, Daphne en Annika zijn dit jaar
Zaterdagochtend op school. Lachend komen jullie meestal
binnen, met veel verhalen en een hoop gezelligheid. We
lezen elke les samen een mooi boek, om de beurt mogen
jullie kiezen. De laatste lessen gaan de verhalen natuurlijk
over Sinterklaas.
Andrea werkt erg goed in haar leerboeken, de laatste
weken gaat het beter als aan het begin van het jaar. Het
lijkt nu wel of ze het leuk begint te vinden en graag meer
wil leren. Het huiswerk wordt thuis goed gemaakt en juf
begreep zelfs dat je soms papa moet helpen met het
vinden van de juiste woorden.
Je kunt je beter concentreren en bemoeit je minder met
de andere meiden, hierdoor heb je meer tijd voor je eigen
lessen. Het gaat gewoon erg goed  !!!
Daphne en Isabel studeren ook goed thuis, dit merkt juf
duidelijk in de lessen. Het zelfstandig werken gaat veel
beter, sneller en met een beter resultaat. We zijn hard
bezig met het oefenen van de werkwoorden, dit blijkt nog
best wel lastig. Het laatste uur kunnen we hierdoor
meestal besteden aan een knutselwerkje of tekenen. In
die tijd kan juf dan met iedereen individueel nog een stuk
lezen, een toets afnemen of een werkje doen.
Het is altijd een verassing hoe Annika de klas
binnenkomt… meestal met een blij gezicht en soms
mopperend. Gelukkig is dat mopperen vaak snel over als
we eenmaal aan het werk zijn. Dit schooljaar is Annika,
net als Hugo, druk bezig met het leren van de letters. Het
schrijfschrift begon niet zo netjes dit jaar, maar inmiddels
kan je er de lol van inzien en maak je hele mooie rijtjes
letters die vrijwel altijd een sticker verdienen! We doen
samen veel spelletjes en juf is vaak verbaast over het feit
dat je al zoveel woordjes kent. Ga zo door!
De laatste Zaterdagen werken we het laatste deel van de
les, als de taallessen klaar zijn, aan het maken van een
kijkdoos. Het worden echte
kunstwerken,
misschien
verdienen die wel een plekje in de
volgende nieuwsbrief?!

Toon, Cris en Marta hebben heel hard gewerkt en
ook heel veel geknutsteld. Tot en met het
maken van pepernoten aan toe !! Dit kan natuurlijk
van pas komen met
het in
elkaar
zetten van een mooie
surprise
voor
Sinterklaas
a.s
woensdag 5 dec. De
spanning loopt op,
wie heeft wie en wat
gemaakt ??!
Nog letterlijk een
paar lessen en we
hebben al vakantie,
moeten we de kerstboom versieren, oliebollen bakken
en proosten op weer een nieuw jaar !
En dan in januari weer met veel plezier verder leren,
lezen en knutselen !
Wij wensen iedereen dan ook een gelukkig, gezond
en voorspoedig 2013 toe!
Groeten van juf Frances

Nieuwe schommel in Freixo!
In Freixo kunnen we weer naar hartelust schommelen
op onze nieuwe schommel!
Hartelijk bedankt familie Brouwer voor het repareren
van de schommel.

Groetjes juf Marissa

www.teleblik.nl
Teleblik is een site waar je duizenden uren beeld en geluid kunt vinden.
Je kunt zoeken op trefwoorden, waardoor je enorm veel leuke en vooral
interessante filmpjes kunt vinden.
Voor de kinderen is het leuk om rond te kijken op de site en wie weet gaan we het
in de lessen gebruiken.
Inloggen kan met gebruikersnaam: deolijftak
Wachtwoord:
deolijftak9
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Middaggroep FREIXO
En toen was het alweer December 2012, wat gaat de tijd toch snel!
De lessen gaan ook snel en we vliegen door de lesstof heen.
Nina vindt de stof vaak een beetje te makkelijk, daarom gaan we nu iets sneller door groep 5 en krijgt ze extra
werkjes, zodat juf kan controleren of ze alles wel echt goed snapt. Altijd enthousiast en in voor leuke spelletjes of
even helpen wanneer nodig. Ga zo door Nina!
Hugo is hard bezig met het leren van de letters van het alfabet. Op Zaterdag oefenen we
verder met de letters die op de Portugese school zijn geleerd. Dat gaat heel goed en is
ook erg leuk voor Hugo, omdat hij de letters herkend en woorden kan maken in beide
talen. In het schrijfschrift ben je al bij de letter K en al vind je het netjes schrijven niet zo
heel leuk, je kunt het keurig!
Derek en Coen zijn de laatste weken ontzettend goed bezig in de les. Voorheen moest
juf geregeld een beetje mopperen, vragen of ze door wilden werken en minder wilden
kletsen. Maar de laatste lessen werken ze beiden op hoog tempo en wat nog veel
belangrijker is, weinig fouten . Wat dan weer complimenten van juf oplevert, veel stickers en geen huiswerk.
Wilbert zijn werklijstje is elke week keurig af aan het einde van de les, vaak zelfs ruim voor het einde. Daardoor blijft
er tijd over voor een leuk spel of het maken van een mooie tekening, want in natekenen is Wilbert erg goed! Groep
8 is best lastig, maar het ‘bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoord’ lijkt er nu aardig in te zitten. In beeldspraak ben je
erg goed, knap!
Lara heeft vrijwel altijd goede zin in de klas, alleen het werken in de
taalboeken en werkboekjes is niet je favoriete bezigheid… Liever klets je met
de juf of de andere kinderen, doe je een spel of lees je een boek. Maar met
de nodige motivatie van juf, kom je meestal een heel eind met je werklijstje in
de les. Ondanks dat je werken in de klas lastig vindt, heb je vaak veel goede
antwoorden, dus daar is juf erg blij mee!
Voor Lara en Wilbert komt de Cito-toets eraan in Februari, we hebben al
geoefend maar dat gaan we de komende 2 maanden zeker nog vaker doen.
Dus bij ons gaat alles prima, is eigenlijk de conclusie! Nog een paar lessen en dan lekker 2 weken vakantie .
Groetjes juf Marissa

Bicos, eerste verdieping
Half oktober hebben we Emma mogen verwelkomen als nieuwe leerling. Zij is acht jaar en zit nu samen met Britt in
groep 4. Emma zal zich de komende maanden nadrukkelijk gaan bezighouden met het werken aan ‘woordenschat’.
Francisco maakt goede vorderingen op het gebied van lees- en spreekvaardigheid. Hij slaat zich zelfstandig dapper
door de stof van groep 3 heen. Eva moet het ook alleen doen in klas 1. Ze verleent zo nu en dan hand- en
spandiensten bij het afnemen van dictees en bij het werken op de computer. In klas 2 zijn Thomas en Willem
serieus begonnen aan het voorbereiden van het Cambridge examen.
In de methode Nieuw Nederlands maken ze de onderdelen die direct
verband houden met de inhoud van het examen.
We beginnen iedere les met een kwartier zelfstandig lezen. Iedere
twee weken maken we een Nieuwsbegrip over een actueel onderwerp.
Prinses Máxima, de ooievaar in Nederland en de zeventigste
verjaardag van de Nederlandse Donald Duck passeerden al de revue.
We sluiten iedere les af met een spreekwoord.
Thomas, Eva en Willem hebben hun boekbespreking al gehouden.
Naast hun mening over het boek en het verloop van het verhaal
besteden ze aandacht aan de auteur zelf. In het nieuwe jaar gaan we
aan de slag met de spreekbeurten!
Meester Tom

Van Dale organiseert de verkiezing van het Woord van het jaar 2012. Je kunt online meedoen en maakt kans op
een leuke prijs. In ieder geval leuk en leerzaam om te zien welke woorden ze in Nederland dit jaar allemaal hebben
bedacht! ‘Facebookmoord’ en ‘booslim’ was ik al wel tegengekomen, maar ‘yolo’ en ‘onderwaterhypotheek’ zijn
nieuw voor mij. Of we het winnende woord in de toekomst veel gaan gebruiken valt nog te bezien. De winnaars van
de laatste jaren waren:
Tuigdorp (2011), gedoogregering (2010), ontvrienden (2009), swaffelen (2008) en Bokitoproof (2007).
http://woordvanhetjaar.vandale.nl/
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SANTA SOFIA
Het eerste deel van het schooljaar is omgevlogen !
De tweekoppige bemanning doet haar best om alles zo
soepel mogelijk te laten verlopen.
Evenals in Bicos (en Freixo) werpen Loes en Mirjam zich
op de oefenteksten voor de CITO eindtoets.
(Ondertussen hebben de ouders van de leerlingen van
groep 8 de "ouderkrant" ontvangen met veel informatie
over de toets zelf, het leerlingenrapport en de vormen
van het voortgezet onderwijs in Nederland).
Laura maakt een goede start in klas 1 van het V.O.
"Nieuw Nederlands" is een fijne methode, met een heel
andere indeling dan de lesboeken van de voorgaande
jaren.
Raquel en Suzanne zijn alweer een stap verder, de
lesstof van Klas 2, zij richten zich nu meer op het
analyseren en vergelijken van teksten. Na de vakantie
gaan we meer oefenen met het zelf schrijven van een
verhaal en een betoog.
Madelief en Sofia zijn ook al in de weer met teksten,
zoals met "Nieuwsbegrip", de actuele teksten die
speciaal voor schooljeugd worden geschreven.
Groep 6 en 8 worstelden de laatste weken met allerlei
Nederlandse afkortingen, zoals P.S, z.o.z, t.z.t enz.
Vooral de afkortingen die uit het Latijn afkomstig zijn
bezorgen ons bijna hoofdpijn!
Geen hoofdpijn krijgen
we van de goede
spreekbeurten
en
boekbesprekingen.
Loes heeft ons voor de
volle 100 % laten
meegenieten van het
romantische boek "100
%
Love".
Laura
vertelde boeiend over
haar favoriete Harry
Potterboek en Raquel dompelde ons onder in de doping,
met haar spreekbeurt "Doping in de topsport".
Sofia gaf een bijna professionele uiteenzetting over
"Bomen". Alles kwam aan bod en nóg duizelde het haar
niet. Marta vertelde over "Olifanten" en gebruikte
moeilijke begrippen als "landzoogdieren" en "geheugen".
Tot slot vertelde Toon over de verschillen tussen
"Varkens en wilde zwijnen". Hij haalde de informatie van
internet en maakte gebruik van een prachtige
zelfgeschreven spiekbrief.
Ja ja, we werken aan een heel veelzijdige algemene
ontwikkeling.
Wat zal er weer volgen in het nieuwe jaar? Zet ´m op,
Suzanne, Madelief, Cris en Mirjam!
Een heel fijne vakantie en mooie feestdagen!!
Juf Emilie

BICOS
Onze vijfkoppige groep 8 is een echt studiegroepje
geworden. Er is druk onderling overleg over de
gemaakte oefentoetsen, zelfs vóór schooltijd worden op
straat al antwoorden vergeleken !
Thuis is er gewerkt met een eerste Taak Rekenen (met
o.a. het berekenen van een oppervlakte, het werken met
een getallenlijn en met percentages)
en met een Taak Wereldorientatie.
De opdrachten hiervan zijn heel
uiteenlopend
en
gaan
over
dierengedrag, het doen van proeven,
over kleine technische zaken e.d,
met leuke foto´s en tekeningen.
In de les oefenen we de taalteksten,
die ook lekker pittig zijn. Na de
kerstvakantie gaan we hiermee nog
een paar weken door.
Natuurlijk is er nog veel meer te doen.
Naast de "normale" lesstof hebben we al genoten van
interessante spreekbeurten en boekbesprekingen.
Bas gaf heel veel informatie over "Quarter Horses", een
onderwerp dat voor de meesten van ons onbekend was.
Door Niels weten we nu nog
meer over Willem
Holleeder (!!).
Lars deed een originele keuze voor zijn boekbespreking:
een heel oud boekje over de Tweede Wereldoorlog, dat
zijn opa in 1947 cadeau had gekregen op de
Zondagsschool. Lars had helemaal geen spiekbriefje
nodig, maar Else maakte het nog mooier......Zij had een
primeur....Een boekbespreking zonder boek, nog nooit
vertoond! "Vergeten! Ligt nog
thuis!
Geen probleem hoor. Alles zat
nog
in
haar
hoofd.
Wat een kanjers allemaal:
Thieme heeft ook al een
interessant boek uitgekozen, na
de vakantie gaan we naar hem
luisteren.
Als er even tijd is lezen we
tussendoor in "Kidsweek", een
weekkrant voor de jeugd met
interessante
onderwerpen.
Voor iedereen..................

Juf Emilie

Sinterklaas in Portugal en vragenlijst
Woensdag 5 december komt Sinterklaas in Santa Sofia en op zaterdag 8 december komen Sint
en Piet langs bij ons in Freixo en Bicos! Om Sinterklaas een handje te helpen maken we surprises
met een gedicht. Uiteraard hopen we van harte dat hij er aan heeft gedacht om pepernoten mee te
brengen!
Wij vieren op school Sinterklaas, maar wordt dat ook bij jullie thuis gevierd? In Nederland viert
meer dan de helft van alle gezinnen pakjesavond. Sint komt gelukkig ook bij 40% van de
buitenlanders over de vloer. Hoeveel van de Nederlanders in Portugal maken surprises en
gedichten? Binnenkort krijgen jullie een korte vragenlijst in de mail die o.a. hierover gaat. Nina
Roothans, Annemiek en Iris hebben dezet vorig jaar in de verf gezet en Eva zet nu de puntjes op
de i.
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Mogelijkheid tot volgen van
extra jaar VO (VO-3)
Hallo allemaal,
Ik mag jullie met heel veel plezier mijn ervaringen van Nederland met jullie delen.
Ik ben dit jaar geselecteerd voor de studie Dierengeneeskunde in Nederland.
Hiervoor ben ik in het begin van het jaar al naar Nederland geweest om op gesprek
te gaan bij een soort van “selectie team” van Dierengeneeskunde. Het was heel
spannend voor mij want er hing hier heel veel van af aangezien dit de enige kans
was om op gesprek te komen! Anders had ik met de gewone loting mee moeten
doen en dan had ik maar 30% kans om aangenomen te worden! Tijdens het
gesprek zijn er heel veel vragen gesteld maar op het einde zeiden ze dat ze het
heel knap vonden dat mijn Nederlands nog zo goed was ook al had ik bijna heel
mijn leven in Portugal gewoond.
Nu ben ik een paar maanden verder en heb het harstikke naar mijn zin hier, en ik
vindt de studie helemaal super en vooral ook mijn ding! Heel veel pratica waar we
alles in het echt kunnen zien wat we uit de boeken en de hoorcolleges moeten
leren. Ook is het studente leven hier in Utrecht zeer aan te raden voor degene die
ook overwegen om naar Nederland te gaan studeren!
Als ik het allemaal zo bekijk ben ik heel blij dat ik 8 jaar op de Nederlandse school –
De Olijftak heb gezeten, want nu kan ik hier gewoon mee op het
universitairniveau zonder als te veel problemen. Het enige waar ik af en toe tegen
aan loop zijn de afkortingen van woorden en uitspraken maar dat is dan even een
kwestie van even vragen aan een collega of opzoeken!
Ook heb ik mijn eerste tentamens al gemaakt en dat ging me qua Nederlands ook
goed af, alleen was de stof die we moesten weten wel heel veel! Maar ik heb ze
gehaald dus dat geeft weer heel veel voldoening en is al het werk niet voor niets
geweest!
Ik wil hiermee ook de Nederlandse school bedanken en
daarmee ook juf Nicole en Agnes en natúúrlijk de meesters Tom
en Henk die mij heel goed hebben voorbereid op dit jaar en de
hier op volgende jaren!
Met vriendelijke groetjes,
Marlieke Pronk
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Vanaf volgend jaar wil de
school
de
mogelijkheid
bieden tot een extra jaar VO
voor leerlingen die nog niet
´rijp´ zijn voor voor het
afleggen van het Cambridgeexamen.
Tot dit besluit zijn we
gekomen
omdat
er
leerlingen zijn van onze
school die al jong startten of
nog zullen gaan starten in het
VO.
Het Cambride-examen ter
afsluiting van het VO is
gericht op leerlingen van de
leeftijd van ongeveer 16 jaar
met de daarbij behorende
algemene
ontwikkeling,
levenservaring
en
(dag)schoolkennis.
Het spreekt voor zich dat
jongere leerlingen dus meer
moeite zullen hebben met het
afleggen van het examen.
Voor alle duidelijkheid: dit is
een mogelijkheid waarvoor
gekozen kan worden, de
basis blijft 2 jaar VO.
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