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TERUGBLIK KONINGSDAG 2014
Het is alweer een maand geleden dat we met zijn allen Koningsdag in Freixo hebben gevierd.
Prachtig weer, vrolijke mensen, het werd een geslaagde dag! Juf Rianne en juf Marjoke hebben
leuke actiefoto´s gemaakt. Dus als je nog even wilt nagenieten... Je kunt ze vinden op de site van
de school (www.snoal.info), zowel op de homepage als onder het menu
foto´s.
Tijdens deze dag hebben we met z´n allen een mooi bedrag op gehaald:
Loterij (1885 opgehaald, 500 uitgekeerd):
1825,00 €
Veiling:
1813,50 €
Bijdrage onkosten (bijdrage – kosten restaurant) 285,00 €
TOTAAL BEDRAG
3923,50 €
ALLEN HARTELIJK DANK HIERVOOR!!!!
FREIXO
Het is alweer begin juni… ongelofelijk hoe snel dit schooljaar voorbij is gegaan!
Nog één ‘normale’ les, 14 juni de cultuurles en dan hebben we eindelijk ons schoolkamp!!!
Maar hoe zijn de afgelopen maanden verlopen?
Er is hard gewerkt in de Taal Actief boeken en de toetsen zijn allemaal
gemaakt.
Boekverslagen, spreekbeurten en gedichten zijn voorgedragen.
Er werd goed geluisterd naar elkaar, interessante vragen gesteld en er
werden mooie platen opgehangen in de klas. Iedereen heeft hard
meegewerkt aan de voorbereidingen voor Koningsdag, welke een groot
succes was en waar we met veel plezier op terugkijken.
Derek en Coen hebben dit jaar de Cito-toets gemaakt, wat een werk is dat! En de laatste weken
heel veel geoefend met spelling, wat niet altijd even leuk was… maar het gaat steeds beter.
Lara en Wilbert hebben kennis gemaakt met het VO1-boek en werken goed aan de opdrachten die
erg veelzijdig zijn. Veel teksten lezen, luisterfragmenten, schrijfopdrachten,
moeilijke woorden, lastige spelling en nieuwe grammatica.
Nina vliegt door de lesstof van groep 7 heen, ze heeft het liefste dat we alle
werkjes mondeling doen en schrijven is duidelijk niet de favoriete opdracht. Hugo
werkt keurig volgens zijn contract, zeer zelfstandig en hij kan de lesstof van groep
4 heel goed aan. Yasmine is dit jaar begonnen bij ons op school en het gaat erg
goed, letters leren, hiermee oefenen en leren lezen, echt heel knap.
Tussen 9 en 10 krijgen we in de klas hulp van Erica of Frances, dit is erg fijn
omdat zij dan rustig individueel kunnen lezen met de jongere leerlingen of
kunnen helpen bij lastige opdrachten bij de oudere leerlingen. Vanaf 10 uur
gaan zij naar de R3-leerlingen in het andere lokaal en geven les tot 12 uur.
Deze 2 uurtjes worden goed benut, huiswerk wordt nagekeken, samen lezen,
nieuwe woorden leren, spellingopdrachten maken, oefenen met werkwoorden

en aan het einde van de les is er vrijwel altijd ruimte voor een leuk spel of liedje. Het laatste uur is
juf Marissa er en wordt er vaak een half uur hard gewerkt, daarna is er ruimte voor
een mooi boek, leuk spel of gek spel .

Eigenlijk heeft iedereen, inclusief onze hulpjuffen, erg hard gewerkt de laatste
maanden, supergoed!
Juf Marissa
SANTA SOFIA
Met nog maar drie lessen te gaan is het einde van het schooljaar alweer heel dichtbij. Het was een
druk maar ook heel gezellig jaar. De leerlingen hebben zonder uitzondering allemaal hard gewerkt,
al was het soms met frisse tegenzin. Het valt ook niet mee om op
woensdagmiddag je te moeten buigen over werkwoordvervoegingen en
spelling terwijl al je klasgenootjes op de Portugese school lekker vrij zijn.
Om het allemaal wat aangenamer te maken hielden we in April een aantal
lessen buiten, op het veldje naast de school, zodat we konden werken en
tegelijkertijd genieten van het lekkere weer.

Groep 5 (Toon en Chris) en groep 7 (Sofia, Madelief, en Tomás) hebben dit
semester vooral hard gewerkt aan hun woordenschat en spelling. Daarnaast
hebben ze ook de lastige CITO toetsen voor Woordenschat en Begrijpend
Lezen gedaan. Julia, in groep 2/3, is de laatste maanden heel goed vooruit
gegaan, na een wat moeilijke doorstart aan het begin van het semester.
Ondanks dat het best vervelend is om geen klasgenoten te hebben op je eigen
niveau, heeft ook Loes, als enige leerling in VO1, het goed gedaan dit jaar en
hard gewerkt.
Laura en Raquel (VO2 en VO3), tot slot, hebben er de laatste maanden nog even hard aan
getrokken om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het Cambridge examen Nederlands. Op
20 en 21 Mei was het eindelijk zover en gingen ze samen naar de Algarve waar het examen werd
gehouden. Voor de uitslag blijven we nog even in spanning zitten: die krijgen ze pas in Augustus.
Dit semester waren Laura en Raquel ook aan de beurt om hun
spreekbeurt te houden. Laura’s spreekbeurt, in Maart, ging over de
nadelen van roken voor de gezondheid. Ze ging in op de belangrijke
vraag wat jonge mensen er toe brengt om te
gaan roken. Alle leerlingen deden hun zegje in de
discussie over het thema. De conclusie was
unaniem: roken is slecht voor je en jonge
mensen doen het vooral om ‘cool’ en stoer te worden gevonden en om erbij te
horen.
Raquel’s spreekbeurt had ook een interessant thema. Zij ging in op het
fenomeen van de FairTrade producten. Haar centrale vraag was wat er nodig
is om FairTrade producten goedkoper en daarmee aantrekkelijker te maken
voor meer consumenten. Na een uitleg over wat FairTrade producten precies zijn, en wat de vooren eventuele nadelen ervan zijn, ontspon zich een levendige discussie in de groep over haar
vraagstelling.
De tweede cultuurles van dit jaar, in April, ging over de Europese Unie; een heel actueel
onderwerp, gezien de verkiezingen voor het Europees Parlement in Mei. Meester Tom had er veel

werk van gemaakt om dit lastige onderwerp aanspreekbaar te maken voor
alle leerlingen. Bij de introductie van het thema, aan het begin van de les,
ontstond er een levendige discussie over de vraag wat de leerlingen zich
voelden: Nederlander, Portugees of Europeaan. Tot juf ‘s verassing was
het antwoord bijna zonder uitzondering dat ze zich
vooral Nederlander voelden en daarna misschien ook
wel een beetje Europeaan.
In Mei waren alle leerlingen present bij de viering van de eerste Koningsdag, die
dit jaar in Freixo plaatsvond. Van te voren hadden alle kinderen zoveel mogelijk
lootjes verkocht voor het ‘koeschijten’, dat uiteindelijk ‘paardschijten’ bleek te zijn.
Juf Rianne en juf Marjoke wisten nog een aantal leuke, nieuwe spellen voor de
Nederlandse les op de kop te tikken op de vrijmarkt. De organisatie, in handen
van Juf Marissa en de ouders van de Freixo leerlingen, liep op rolletjes en
het was een heel gezellige dag.
En tot slot zijn de leerlingen deze maand begonnen met het instuderen van
hun ‘act’ voor de Bonte Avond van het kamp. Er moet nog flink wat
geoefend worden de komende weken, maar als ze er in slagen om er een
harmonieus geheel van te maken, belooft het een flitsende voorstelling te
worden.
Juf Marjoke en juf Rianne
BICOS, DE LAATSTE LOODJES
In Bicos maken wij ons op voor het Schoolkamp 2014. Er wordt hard
geoefend aan het optreden en tussen de bedrijven door, wordt er toch ook
nog wel gewerkt!
Bram en Francisco zijn bezig aan het laatste thema van dit schooljaar. Na de
zomervakantie starten ze in groep 5. Francisco gaat in de zomervakantie nog een paar weken
naar een basisschool in Nederland. Emma heeft het Taal Actief boek van
groep 5 zo goed als uit. Ze maakt extra opdrachten voor spelling en verheugt
zich op een nieuw boek in groep 6. Britt gaat als een trein in groep 6. Volgend
schooljaar maakt ze groep 6 af en gaat dan over naar groep 7. Mart popelt
ondertussen van ongeduld om te beginnen in groep 7! Lianne
gaat prima in groep 7 en is toe aan een nieuwe uitdaging in
groep 8 en de Cito-toets! In het voortgezet onderwijs zuchten
en steunen de leerlingen van klas 1 onder de lasten van de laatste toets. In klas 2
wacht hen het Cambridge Examen! Eva heeft dit examen in mei samen met
Raquel en Laura gemaakt. De dames waren tamelijk tevreden over het verloop en
zien de resultaten in augustus met vertrouwen tegemoet. Eva sluit haar schooltijd
op ‘De Olijftak’ af en neemt op het Schoolkamp afscheid. Helaas heeft Ruben de
school verlaten. Door het vele huiswerk van de Portugese school werd het schoolbezoek op
zaterdagochtend een te grote belasting.
Juf Marianne en ik kijken terug op een druk schooljaar. Met dertien leerlingen, in 8 verschillende
groepen is het soms een hele klus. Gelukkig zijn de leerlingen over het algemeen goed in staat
zelfstandig te werken en hebben ze begrip voor de situatie. De wekelijkse spreekbeurt en
boekbespreking levert vaak mooie presentaties op. Iedere twee weken behandelen de leerlingen
een actueel Nederlands onderwerp a.d.h.v. het Nieuwsbegrip. Hiermee oefenen
ze met begrijpend lezen, breiden ze hun woordenschat uit en houden ze contact
met de Nederlandse actualiteit. Iedere les lezen de leerlingen een kwartier in
hun leesboek. Juf en ik lezen dan samen met een leerling. De bibliothecaris van
dienst houdt de uitgeleende boeken bij én kiest het spreekwoord van die week.
Meester Tom en juf Marianne

SCHOOLKAMP 2014
´De brief voor de koning´
Dit jaar staat ons schoolkamp in het teken van ‘De brief voor de koning’. Er
wacht de leerlingen een moeilijke taak: het bezorgen van de brief voor de
koning. Uiteraard stuiten zij hierbij op lastige opdrachten en hindernissen! ‘De
brief voor de koning’ is een boek van Tonke Dragt en is inmiddels ook
verfilmd.
Op vrijdag 20 juni begint het kamp met het opzetten van de tenten.
Leerlingen en ouders worden om 14.00 verwacht op camping Markadia. Om 16.00 start het
programma. Zondag 22 juni vindt de vergadering plaats voorafgaand aan het optreden van de
leerlingen en de lunch.
Dit jaar wordt het eten door de leerlingen zelf verzorgd! Wilbert, Else en Loes hebben samen met
juf Marissa het menu samengesteld en zullen de maaltijden bereiden m.b.v. de corveeploegen.
De brief met informatie en het inschrijfformulier is inmiddels uitgedeeld e/o rondgemaild. Voor
vragen houden wij ons uiteraard aanbevolen. Het kampteam
JAARVERGADERING
Zoals we ieder jaar gewend zijn, zal ook dit jaar de jaarvergadering worden gehouden voordat
onze kinderen hun toneelstukjes en dansjes zullen opvoeren ter afsluiting van het kamp en het
schooljaar.
We zullen in deze vergadering terugblikken op afgelopen schooljaar waarin we hebben gewerkt
met hulpouders ter ondersteuning van de leerkrachten. We zijn benieuwd hoe de leerlingen,
leerkrachten en ouders dit jaar hebben ervaren en zullen vooruitblikken naar komend schooljaar.
Belangrijk om allemaal aanwezig te zijn! Aanvang: 11.30 uur.
WK 2014 – voetbalpool
Op 12 juni begint in Brazilie het wereldkampioenschap voetbal. Oranje is
gelukkig weer van de partij en ook Portugal plaatste zich op de valreep.
Een jonge traditie op De Olijftak is de Voetbalpool. Het invullen kan in een
paar minuten, maar de kenners kunnen er uren mee bezig zijn! Deelname
kost 5 euro en onder de prijs valt o.a. eeuwige roem als voetbalkenner. Ik
heb de formulieren rondgemaild. Mocht je graag mee willen doen en heb je niets ontvangen, mail
me even.
Sportieve groet,
tomalexandre@hotmail.com
KALENDER
Bijna vakantie..... alleen juni staat deze keer in onze nieuwsbrief.
Deze leerlingen zijn jarig in de vakantie:
16 juli – Yasmine van Hal, 6 jaar
19 juli – Isabel Elderink, 10 jaar
31 juli – Tieme Immink, 14 jaar
12 aug – Daphne Maat, 10 jaar
16 aug – Britt Assen, 11 jaar
17 aug – Emma Galeano, 10 jaar
20 aug – Lara Brouwer, 14 jaar
23 aug – Julia van Kooten, 7 jaar

