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Overgangssubsidie / nieuws sponsorcommissie
Vorige week kregen we geheel onverwacht het positieve nieuws dat de
onderwijssubsidie de komende 3 jaar gedeeltelijk wordt voortgezet.
Hoeveel geld we zullen krijgen is nog niet bekend maar dat het aanzienlijk
minder zal zijn dan andere jaren is wel duidelijk. We gaan daarom vrolijk
verder met de sponsorcommissie of beter gezegd eindelijk eens
beginnen. Komende week gaan we vergaderen om de plannen verder uit
te werken maar de 2 pijlers van de sponsoring zijn al wel bekend. Er komt
net al vorige jaren weer een veiling. Dit jaar kunnen, naast jullie zelf
gemaakte taarten en jams, ook weer diensten aangeboden worden. Uiteraard zijn de nog niet
ingewilgde diensten van vorige veilingen nog steeds geldig ;). Daarnaast willen we een grote
loterij organiseren waarbij de trekking wordt verricht door een koe. We zullen binnenkort in een
aparte mailing onthullen hoe de koe heet.
De sponsorcommissie Jos, Tom, Olaf en Wout

Cambridge examen
Op 20 en 21 mei zullen Laura, Raquel en Eva het Cambridge examen afleggen. Dit examen in
de Nederlandse taal wordt internationaal erkend. Het kan daarom bij een studie in Nederland
goed van pas komen. Althans, daar gaan we vanuit!
Onlangs stuitten oud-leerlingen van onze school echter op
problemen bij het inschrijven voor een Nederlandse studie. Sommige
universiteiten vereisen namelijk het NT2 examen en halen hun neus
op voor het Cambridge examen.
Het NT2 examen is in principe voor mensen die ouder zijn dan 18
jaar. De examens worden in Nederland afgenomen. Voor ons dus
praktisch onmogelijk om als school aan mee te doen.
Inmiddels heb ik mijn vraag over de geldigheid van het Cambridge
ook bij het NOB neergelegd.

Freixo

Hulpouder-wisseling
Mirjam is vanwege de
werkdrukte per 1 maart
gestopt met het hulpouderschap.
Na overleg zullen nu
Frances en Erica de taken
van Mirjam om en om
overnemen tot aan de
zomervakantie.

Begin maart is het alweer… nog maar 3 maanden en dan hebben
we alweer kamp  bedachten wij ons vorige week tijdens de les.
En daar hebben we nu al zin in!!! Eigenlijk vinden de leerlingen
van Freixo dat er wel een extra nachtje aangeplakt kan worden.
De argumenten waren zeer duidelijk en iedereen was het zowaar
met elkaar eens. ‘Het kamp vliegt altijd voorbij, we hebben tijd te
kort voor alle activiteiten en het is altijd zo gezellig’. Wat kan ik als
juf hier tegen inbrengen…? Maar eerst Koningsdag in Freixo,
daar zien we allemaal erg naar uit!!! We hopen op een grote
opkomst zodat we er een erg gezellige dag van kunnen maken met elkaar. De plannen worden
al gemaakt en er zijn ideeën genoeg (misschien wel teveel voor 1 dag).
De lessen in Freixo gaan erg goed, juf is zeer tevreden!
Yasmine en Hugo vliegen door hun werkjes heen en hebben bijna altijd even mogelijkheid om

aan het einde van de les een leuk spel samen of met 1 van de oudere leerlingen te doen. Nina
is begonnen in groep 7, dit betekent wel iets harder werken in de les, het is moeilijker… maar
het gaat erg goed.
Coen en Derek hebben de Cito-toets gemaakt, dit was best pittig en we
zijn benieuwd naar de resultaten. Lara en Wilbert werken supergoed en
vaak erg zelfstandig aan hun V.O.1 boek, superknap! Andrea leert veel
nieuwe woorden de laatste weken, dan blijkt de Nederlandse taal toch wel
heel bijzonder. Daphne, Isabel en Annika oefenen veel met de
verschillende werkwoordsvormen, ook dit blijft moeilijk door alle
uitzonderingen… De spreekbeurten, boekbesprekingen, het voordragen
van uit het hoofd geleerde gedichten en de boekverslagen brengen een
leuke afwisseling in de les . De cultuurles over gedichten was superleuk,
veel geleerd en vooral creatief zelf bezig geweest met mooie resultaten.
We hebben nu al zin in de volgende cultuurles, maar vooral in het kamp…!
Juf Marissa

BICOS
Zonder enige twijfel zit
iedereen
weer
in
spanning te wachten om
te lezen wat we in Bicos
allemaal hebben gedaan
de laatste maanden! Britt
heeft in januari de
overstap gemaakt van
groep 5 naar groep 6.
Eva bereidt zich intensief
voor op het Cambridge
examen dat in mei voor de deur staat. In klas
1 gaan Else, Niels, Lars, Tieme en Bas ook
alvast aan de slag met schrijfopdrachten.
Francisco en Bram doen hun best in groep 4,
terwijl Emma het nu alleen moet rooien in
groep 5. Lianne ligt aardig op stoom in groep
7 en Mart popelt van verlangen om groep 6 af
te sluiten! Ruben werkt hard aan het
verbeteren van zijn woordenschat in groep 3.
Ondertussen zijn we erg tevreden met onze
school. Dit schooljaar waait er een nieuwe
wind door het gebouw: de muren en tafels
lopen over van mooie, creatieve en kleurrijke
werkjes van de leerlingen. We boffen maar dat
we van dit mooie en gezellige gebouw gebruik
mogen maken!
De rapporten zijn laat uitgedeeld en nog niet
alle tien-minutengesprekken zijn gehouden.
De komende weken hoop ik dit te kunnen
afronden!
Tom

Je zal maar hulpmoeder zijn....
Wat een leuke zaterdagochtenden heb ik
sinds september vorig jaar!
Met Meester Tom hebben we afgesproken dat
ik om de paar weken van groepje wissel; de
ene periode heb ik Emma, Britt, Bram en
Francisco onder mijn hoede en de andere
weken Lianne, Mart en Ruben.
De écht grote kids van onze school (Eva,
Tieme, Lars, Else, Bas en Niels) zijn in goede
handen bij Tom.
Het is ontzettend afwisselend op deze manier,
met de verschillende niveaus, maar als we op
de eerste zaterdag van de maand in de kring
zitten zie je toch een heel hecht groepje waar
altijd wel iemand iets bijzonders te vertellen
heeft.
Nu we midden in de Carnavalsperiode zitten
komen de verhalen over verkleden en
optochten goed op gang. Gisteren is nog even
de kennis over de betekenis van Carnaval
opgefrist (is al eens in een nieuwsbegrip
behandeld). Vooral het vasten zoals dat
vroeger vaak gebeurde, met de bekende
snoeptrommel waar alle snoepjes in
verzameld werden tijdens deze periode, had
de
speciale
aandacht……
Het schooltje waar we gebruik van mogen
maken in Bicos is sinds vorig jaar enorm
veranderd, er is een andere Portugese juf, die
door haar creativiteit elke week een geweldig
fijne en warme sfeer weet te creëren. Het is
elke zaterdag weer een verrassing wat er op

KONINGSDAG 2014
Zaterdag 3 mei
in Freixo

Zet deze datum alvast in jullie agenda!
Hoe en wat en hoe laat zullen we jullie bijtijds
laten weten...
De feestcommissie

het bord getekend is, of
wat voor mooie platen
en tekeningen er nu
weer aan de muur
hangen. In Algoceira
mochten
de
leerkrachten de sfeer
helemaal zelf bepalen en dat was natuurlijk
veel fijner, hier in Bicos zijn we afhankelijk van
de reguliere leerkracht en daar hebben we het
dit
jaar
duidelijk
mee
getroffen!
Het is eigenlijk nog maar een paar maandjes
tot aan de vakantie en de eerste gedachten
over het schoolkamp spelen al in de hoofden
…….wordt vervolgd…….
Marianne

Santa Sofia
De laatste les voor de vakantie was een cultuurles die deze keer ging over Annie M.G. Schmidt.
Juf Marissa had hiervoor een prachtig programma voorbereid met voor alle leerlingen iets van
hun gading. In Santa Sofia begonnen we met het voorlezen van het gedicht ‘Ik wil niet meer’.
Daarna gingen we aan de slag met de opdrachten. Alle leerlingen hadden een werkboekje
gekregen met daarin een keuze aan gedichten, geschreven door Annie M.G. Schmidt, en met
diverse opdrachten waarin ze zelf moesten dichten met verschillende rijmsoorten, zoals het
kruisrijm, het omarmend rijm, en het gepaard rijm. Tussen de opdrachten door droegen de
leerlingen zelf uitgekozen gedichten van Annie voor. Het was een leuke afsluiting van het eerste
deel van het schooljaar.
Na een welverdiende kerstvakantie zijn we in Januari weer enthousiast van start gegaan. Laura
(VO2) en Raquel (VO3) zijn begonnen aan de voorbereiding voor het Cambridge examen dat in
Mei dit jaar, in de Algarve, wordt afgenomen. Het is nog wel even zuchten en zwoegen want de
examens stellen behoorlijk hoge eisen aan de lees- en schrijfvaardigheid. We oefenen elke
week met een van de examens uit voorgaande jaren en werken daarnaast aan een keuze uit
het lesmateriaal in de Nieuw Nederlands methode om de onderdelen te oefenen waar de
meiden moeite mee hebben. In de komende maanden houden zowel Raquel als Laura
daarnaast hun spreekbeurt en boekbespreking.
Cris, in groep 5, beet het spits af in het nieuwe jaar met een bespreking
van het boek ‘Een topteam’ van schrijfster Vivian den Hollander. Hij houdt,
net als Tomás, niet heel erg van lezen, maar dit boek vond hij toch wel
leuk omdat het over sport ging. Ook Toon, eveneens in groep 5, heeft een
boekbespreking gehouden. Zijn boek was van Paul van Loon en had als
titel ‘Sam Schoffel loste het op’. Toon had het boek uitgekozen omdat hij
het leuk vindt om raadsels op te lossen en omdat er in het boek een lijst
met tips staat over hoe je goed detectivewerk moet leveren. Toon legde aan de hand van
voorbeelden ook nog uit hoe je een goede detective kunt zijn.
Julia, in groep 3, is heel goed vooruit gegaan in het lezen van Nederlandse woordjes. Het
kwartje is ineens gevallen; ze begint steeds meer letters te herkennen en ook al woordjes te
schrijven.
Madelief, Tomás en Sofia van groep 7 hebben de afgelopen periode ook hard gewerkt. Samen
met juf werkt Tomás aan het onder de knie krijgen van de lastige vervoeging van de
Nederlandse werkwoorden. Met af en toe wat huiswerk om extra te oefenen, gaat dat wel
lukken. Met Sofia werkt juf ondertussen extra aan de al even lastige spelling van de
Nederlandse taal. Ook zij neemt af en toe wat huiswerk mee om te oefenen.
Tomás hield in Januari zijn boekbespreking. Deze ging over het boek ‘Nachtlopers’ van de
schrijfster Maaike van Hoof. Hij gaf aan dat hij niet zo graag leest maar dat hij het boek toch wel
aardig had gevonden, en hij kon het ons in ieder geval goed navertellen.
De boekbespreking van Madelief had als onderwerp een boek van Anna Woltz, met de titel ‘Ik
kan nog steeds niet vliegen’. Het was een spannend verhaal over de avonturen van twee
kinderen tijdens WOII, die ondergebracht worden bij een opvanggezin in Denemarken.

Sofia hield in Februari tot slot een hele mooie en interessante
spreekbeurt over wolken. Ze legde onder meer uit hoe wolken ontstaan,
welke verschillende wolken er allemaal zijn, en hoe je aan het soort
wolk kunt zien wat voor weer het wordt. Dit alles geïllustreerd met een
presentatie van foto’s van verschillende soorten wolken.
Nu hebben we even een weekje vakantie om uit te rusten en, voor de
liefhebbers, om Carnaval te vieren, en daarna beginnen we aan het
laatste deel van het schooljaar.
Juf Marjoke en juf Rianne

kalender – kalender – kalender – kalender – kalender – kalender –

