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BICOS – eerste verdieping

Ons groepje acht heeft goed geoefend voor de
CITO-eindtoets. In februari was het zover! Twee
lesdagen lang was het muisstil in het lokaal. Niels,
Tieme, Lars, Bas en Else werkten heel serieus de
ene na de andere opdracht af. Na elk onderdeel
mochten ze een korte pauze nemen, om iets te
eten of te drinken van het lekkers dat ze hadden
meegebracht, maar soms vonden ze een pauze
niet nodig.

Op de eerste verdieping in Bicos is het een drukke
boel! Britt is begonnen in groep 5: proficiat. Emma
maakt dit jaar groep 4 af. Nieuwsbegrippen doen
ze gewoon samen. Francisco doet zijn best in
groep 3. Het zelfstandig werken op de computer
gaat hem steeds beter af. Zijn broer Rindert kwam
ons pasgeleden even bezoeken. Gelukkig maakt
hij het goed in Nederland. Eva, Thomas en Willem
vormen onze groep voortgezet onderwijs. Waar
Willem en Thomas zich vooral voorbereiden op
het Cambridge examen, is Eva druk met het boek
Nieuw Nederlands bezig. Het Cambridge examen
vindt overigens op 21 en 23 mei plaats.
Ondat we nu vijf niveaus hebben (groep 3, 4 en 5
en klas 1 en 2) gaat er Iedere week één van onze
leerlingen naar de klas van juf Emilie. Onder
begeleiding van de
juf en aan de hand
van hun contract
werken ze samen
met groep 8 aan hun
opdrachten.
Iedere les houdt een
leerling
een
boekbespreking of
een spreekbeurt voor de hele school. Dat is soms
best wel spannend!

Nu weer verder met de gewone de normale lessen.
Wat is het gezegde? De verleden tijd......het
voltooid deelwoord............
Op een andere plaats in deze Nieuwsbrief kunnen
jullie allemaal, in een grappig gedicht, lezen
waarom het Nederlands soms zo moeilijk is.
Natuurlijk doen we nog veel meer, woordspelletjes,
gesprekjes enzovoort.
Ondertussen heeft Else in haar spreekbeurt ons
veel verteld over koffie; de herkomst en andere
wetenswaardigheden.
Tieme heelt een mooie bespreking gehouden over
het boek "Heimwee naar Hagelslag", van Lotte
Stegeman. Hierin vertellen verschillende Nederlandse kinderen hoe het is om in een ander land te
wonen, terwijl je opa´s, oma´s, andere familie en
misschien ook nog vriendjes in Nederland zijn. Een
echte aanrader voor onze leerlingen!

Meester Tom
Eerst nog een Cultuurles, over de
Gouden Eeuw en de V.O.C. en
dan...........VAKANTIE !!
Op 6 april zijn we er weer, zo fris
als een eitje en zo kwiek als een
lammetje !
VEEL PLEZIER !

Juf Emilie
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Lezen
Lezen is een feest! Daar is
zelfs een hele website aan
gewijd:
http://www.leesfeest.nl/
Informatie over boeken,
schrijvers en recensies. Erg
leuk en handig als je je boekbespreking gaat
voorbereiden.
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IK SLIEP EN IK RIEP
.....................KRONKELS.................

SANTA SOFIA
" ´t Hagelt, ´t hagelt, grote korrels................IJS !"
Op woensdagmiddag 27 februari trok er een flinke hagelbui
over onze school. Alle neuzen tegen de ruiten gedrukt
en
"Juf, mogen we naar buiten?" En daar gingen ze !
Joelend en rennend, monden wagenwijd open omhoog om de
hagelkorrels op te vangen. Toon maakte zelfs een echte ijsbal,
maar ging er gelukkig niet mee gooien.
Toen juf de volgende ochtend vroeg naar huis reed, waren alle
velden nog wit. Mooi ! (vanuit een lekker warme auto).
Behalve hagelpret was er ook serieus werk te doen.
Raquel en Suzanne hebben zich wekenlang verdiept in
"Verbanden in de tekst". Hoe vind je die? Welke
signaalwoorden geven die aan ?
Nu komt het zelf schrijven van teksten aan bod. Kun je nu zelf
die signaalwoorden ook gebruiken?
Suzanne hield ook nog een boekbespreking over "Minoes", van
ons aller Annie M.G.Schmidt. Bij velen bekend door de
verfilming.
Loes en Mirjam hebben de eindtoets achter de rug. Ze
maakten de spellingtoets en gaan nu weer aan de slag met de
gewone lesstof. Ik ga, ik ging, ik ben gegaan. Lees het gedicht
maar eens hiernaast, dan zien jullie dat het allemaal niet zo
eenvoudig is.
Loes vertelde in haar spreekbeurt over de
piramides in Egypte. Ja, daar woonde ze
ooit. Nee, niet in een piramide......
Laura stoeit met het werkwoordelijk
gezegde, de trappen van vergelijking en
nog veel meer.
Met haar spreekbeurt over haar hobby, de orientatieloop, had
ze de aandacht van iedereen.
Madelief en Sofia leggen de basis voor de steeds
ingewikkelder wordende grammatica. De persoonsvorm, een
vraagzin maken, de verleden tijd. Met wat spelletjes erbij
gaatde lesstof erin als koek (hoewel......soms een beetje taaie
koek).
Toon, Cris en Marta hebben het zo gezellig met Juf Frances.
Soms willen ze helemaal niet naar het andere lokaal om met
de computer te werken!
In de pauzes wordt het steeds gezelliger. We zetten thee en
soms is er een koekje (of heerlijke taart van Juf Frances). Dat
is het voordeel van slecht weer!
13
maart
nog
een
Cultuurles
en
dan.........PAASVAKANTIE !!
Op 3 april zijn we er weer. Voorbereidingen treffen
voor koninginnendag, het schoolkamp en
optredens bedenken voor de bonte avond.
TOT DAN !

Juf Emilie
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Men spreekt van één lot en verschillende loten,
maar het meervoud van lot is natuurlijk geen loten.
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,
maar zult u ook zeggen, één kat en twee katen?
Laatst ging ik vliegen dus zeg ik, "ik vloog",
maar zeg nou bij wiegen beslist niet: "ik woog",
want woog is nog altijd afkomstig van wegen,
maar is dan "ik voog" een vervoeging van vegen?
Wat hoort er bij zoeken? Jazeker," ik zocht"
en zegt u bij vloeken dus logisch:" ik vlocht" ?
Welnee beste mensen, want vlocht komt van
vlechten.
En toch is "ik hocht" niet afkomstig van hechten
en bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.
En evenmin zegt men bij slopen "ik sliep",
want sliep, moet u weten, dat komt weer van slapen.
Maar fout is natuurlijk "ik riep" bij het rapen,
want riep komt van roepen. Ik hoop dat u ´t weet
en dat u die kronkels beslist niet vergeet.
Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik "ik riep".
Nu denkt u : van snoepen, dat wordt dan "ik sniep"?
"Ik gaf" hoort bij geven, maar "ik laf" niet bij leven.
Dat is bijna zo dom als "ik waf" hoort bij weven.
Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken,
maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken.
U ziet, onze taal, beste dames en heren,
is, net als ik zei, best moeilijk te leren !
Bron: Bundeltje.

Kennismakingsles
Kinderen vanaf
4 jaar (of die
binnenkort vier jaar worden), zijn van
harte welkom om een les mee te
komen draaien op school. Zo kunnen
de kinderen en ouders een informeel
kijkje nemen en besluiten of er een
inschrijving
volgt
voor het aankomende schooljaar.
Deze lessen zijn
gepland op de
volgende data:
Santa Sofia: 17 april (14.30 – 17.30)
Bicos:
20 april (09.00 – 12.00)
Freixo:
20 april (12.30 – 15.30)
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Santa Sofia
Cris, Marta en Toon werken de hele les stevig door
zodat ze aan het eind van de les mogen tekenen
terwijl de juf een verhaal vertelt.
Bovenstaande tekening hebben ze met z´n allen
gemaakt. De tekst hiernaast is bedacht door Cris
en geschreven door Marta.
Mooi gedaan allemaal!

Juf Frances
________________________________________
De vader van juf Frances en de opa van Suzanne
en Derek is onverwachts overleden. Zij zijn nu in
Nederland voor de begrafenis. Sterkte toegewenst.

Koninginnedag 2013

Beste vrienden van de nederlands
school,

zaterdag 4 mei V.N. de Milfontes
Dit jaar wordt voorlopig voor het laatst
koninginnedag gevierd omdat het vanaf
volgend jaar natuurlijk Koningdag wordt.
Lespunt Bicos zal dit jaar de dag
organiseren. Veel moet nog ingevuld
worden maar een ding is al zeker de
dag zal plaatsvinden in en rondom HS-Beachhotel in Milfontes.
Vooral de leerlingen zullen
´s morgens druk in de
weer zijn op het strand met verrassende spelletjes, waarna het
middaggedeelte meer gericht zal zijn op alle aanwezigen.
Vaste onderdelen als vrijmarkt en de veiling zullen dit jaar ook
terugkeren, met de aantekening dat we de veiling dit jaar alleen
willen richten op voorwerpen of goederen die geveild gaan
worden (dus verhandelbaar ter plaatse!).
Komende weken wordt het defenitieve progamma opgesteld ,
dus we houden jullie op de hoogte!!!
Groep Bicos
ATTENTIE:
HIERNAAST EEN INGEZONDEN BRIEF DIE BETREKKING
HEEFT OP DE VORIGE KONINGINNEDAGVEILING!
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Omdat het al zo weer Koninginnedag
is en er nog niks gekomen is van de
veiling overeenkomsten dachten we
het maar zo te doen:
Iedereen die zich opgegeven heeft
voor de:
* cursus geitenhouderij van Cris
* wandeling langs het aguaduct van
Evora
* pizzabakken
wordt zondag 17 maart om 10.30
uur bij ons thuis verwacht.
Dan beginnen we met een kop koffie,
iedereen die het leuk vind kan
meedoen aan de wandeling langs het
aguaduct van zo´n 2 uur, ondertussen
kan Cris zijn geitencursus geven en
we sluiten af met een gezellige
pizzabakmiddag.
Laat even weten of je komt,
Groeten familie van Kooten.
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De R3 vanuit Freixo…

De R1 vanuit Freixo…

Ongelofelijk maar waar, het is alweer Maart!
De
tijd
vliegt
voorbij,
evenals de lessen op
zaterdagochtend.
Altijd
beginnen we met een door
jullie gekozen leesboek.
Spannende verhalen, stoute
prinsessen en lieve diertjes
komen erin voor.
Werkwoorden, zinnen maken, spelling en
nieuwe woordjes leren. Maar ook liedjes
zingen, dansen en spelletjes doen.
Knutselen blijft favoriet, allemaal hebben we
een mooie kijkdoos gemaakt.
Klaar met de opdrachten van die dag,
betekende verder werken aan je kunstwerk.
In de pauzes worden er bloemen gezocht en
riviertjes gevormd middels stenen en hout.
En dan is het 12 uur en mogen jullie naar
huis… en willen jullie niet.
Een goed teken .
Daphne&Isabel zijn gestart in het taalboek
van groep 4 en het werkboek spelling groep
4 is uit. Spelling gaan we de komende
maanden veel herhalen en we beginnen met
het werkboek woordenschat groep 4. De
lessen die te maken hebben met
woordenschat doet Annika gewoon mee, dit
gaat hartstikke goed. Verder is zij druk met
het alfabet, het leren van de klanken en
samen lezen we elke les een boekje. Andrea
werkt veel zelfstandig na de uitleg van juf, dit
gaat erg goed. De lessen van groep 5 zijn
een stuk moeilijker, maar we gaan rustig
door de stof en herhalen vaak.
De komende maanden hebben we nog veel
te doen, succes!

Kamp is pas over 3.5 maand maar wij hebben alvast
een eerste plan .
Het klinkt allemaal erg grappig, ons idee, maar hoe we
het allemaal vorm kunnen geven…
Daar moeten we nog goed over gaan nadenken! We
hebben gelukkig nog even.
We hebben er nu al zin in!
Lara&Wilbert hebben de Cito-toets gemaakt, we wachten
met smart op de uitslagen.
De laatste maanden oefenen we ons ‘suf’ met het
voltooid deelwoord en het bijvoeglijk gebruikt voltooid
deelwoord. Het begint allemaal steeds logischer te
worden gelukkig.
Vaktaal, beeldspraak, meervoud met extra ‘e’ en puntjes,
uitdrukkingen en gezegdes…
Coen&Derek worstelen zich
door de stof van groep 7. Best
lastig om de verleden tijd van de
werkwoorden ‘onder de knie’ te
krijgen. De ene keer moet je ’t
Kofschip gebruiken en de
andere keer veranderd het
werkwoord helemaal. Na vaak
uitleggen en heel veel uitleggen, gaat het goed nu.
De dicteewoorden zijn zooooooooo lastig, om gek van te
worden!
Nina vliegt door de stof van groep 5 heen, het gaat
supergoed.
Hugo kent vrijwel alle letters van het alfabet, we lezen
samen zelfs al boekjes.
Boekbesprekingen gaan top!
Luisteren naar de spreekbeurten is elke keer weer een
feestje!
Boekverslagen zien er netjes uit!

Juf Marissa

Al met al wordt er door iedereen hard gewerkt.
Soms lezen we een stukje samen, doen een spel
(pimpampet is een groot succes) of knutselen.
Nu zijn we bezig met een kijkdoos de komende weken,
juf is benieuwd wat het gaat worden.

Juf Marissa
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