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Beste leerlingen en ouders,

Beste ouders,

Hierbij wil ik jullie graag vertellen dat ik, na
zeven jaar lesgeven op onze school, volgend
jaar stop als leerkracht op ‘De Olijftak’. De
voornaamste reden hiervoor is dat Luísa dit
schooljaar in Lissabon als docente
werkzaam is en daar min of meer woont. Het
is zeer waarschijnlijk dat dit volgend jaar
ook het geval zal zijn. Ik heb het gelukkig
erg druk met mijn werk als makelaar, maar
kom daardoor wel wat tijd tekort. Zonder het
werk op school kan ik mijn werk en het
huishouden iets beter organiseren. Uiteraard
vind ik het erg jammer om te stoppen met het
lesgeven. We zijn nu ongeveer op de helft
van het schooljaar en we hebben nog heel
wat op het programma staan, waaronder:
Cito eindtoets, Cambridge examen,
Koningsdag en kamp. We gaan er daarom
met z’n allen nog hard tegenaan! En
tenslotte is Bicos om de hoek, dus weet ik
zeker dat we elkaar nog vaak zullen
tegenomen!

Zoals jullie in bijgaand bericht van Meester Tom hebben kunnen lezen
zal hij na dit schooljaar stoppen met lesgeven op de Olijftak. Het
aankomende vertrek van Tom als leerkracht heeft het Bestuur nogal
beziggehouden. Er vertrekt niet alleen een markant en kwalitatief
goede leerkracht met veel ervaring en kennis, maar ook een persoon
die het hele onderwijsveld van de Olijftak beheerst en ondersteunt.
Kennis en ervaring, die in de komende jaren met alle ontwikkelingen
vanuit het NOB, Onderwijsinspectie en het Ministerie m.b.t. de
subsidievraagstukken, belangrijk is. Tevens is in de gesprekken met
Tom naar voren gekomen dat hij graag betrokken wil blijven bij het
onderwijs en de Olijftak specifiek.
Dit samenvoegend denken wij, als Bestuur, dat Tom door zijn kennis,
ervaring, contacten én als persoon een aanwinst zou kunnen zijn als
voorzitter van de Olijftak en hebben hem gevraagd of hij hier eventueel
toe bereid is. Tom heeft inmiddels aangegeven dat, als de ouders dit
ondersteunen, hij die taak graag op zich zal nemen.
Peter zal dan aftreden en het voorzitterschap aan Tom overdragen.
Als de ouders hiermee instemmen zal het Bestuur volgend
schooljaar bestaan uit:
Voorzitter Tom
Secretaris Lonneke
Penningmeester Wout
Erica zal aftreden als secretaris, maar wel als oudercontactpersoon voor
Freixo beschikbaar blijven.
Wij denken dat de Olijftak met dit Bestuur een mooie toekomst
tegemoet gaat.
Als jullie vragen hebben neem dan contact op met één van de
Bestuursleden.

Meester Tom

Nieuws van de begane grond in Bicos!
Natuurlijk zijn we allemaal behoorlijk geschrokken nu Meester Tom heeft aangekondigd dat hij volgend jaar niet meer bij ons
op school zal lesgeven. Het is heel begrijpelijk, omdat hij het zo druk heeft en zijn vrouw Luísa heel veel in Lissabon zit voor
haar werk, maar wat zullen we hem missen!!!!
We zullen, samen met de kinderen en de ouders, een mooi afscheid voorbereiden. Hoe dat er verder uit zal zien en wanneer dat
zal zijn gaan we snel bedenken.
De kinderen doen geweldig hun best en je merkt dat er heel hard gewerkt wordt! Bram en Francisco helpen elkaar soms met de
oefeningen en kunnen prima samenwerken. Bram is heel ijverig bezig om zijn
handschrift te verbeteren en al na een paar keer geconcentreerd oefenen en wat
grotere letters schrijven is te zien dat het helemaal de goede kant op gaat!
Francisco heeft een fantastisch mooie spreekbeurt gehouden over “De
Elfstedentocht”, met alles er op en aan….een grote doos met Friese mutsen,
sjaals en handschoenen gaf net dat extra sfeertje waardoor je alleen maar kan
hopen op nog heel veel vorst in Nederland!!
Emma doet heel goed haar best en wil soms wel eens te snel door de oefeningen
rennen om verder te kunnen en ze heeft het lezen ontdekt! Thuis een goed boek
lezen heeft geleid tot een mooie boekbespreking over “Snuf de hond”. Nu
moeten we de bibliotheek goed in de gaten houden dat er geen boeken
“verslonden” worden!

Britt is een paar weken geleden begonnen met de nieuwe methode voor groep
en dat is helemaal geweldig! Zelfs af en toe
huiswerk mee is geen probleem meer en de werkboeken en verhalen spreken veel meer aan dan de oude boeken. De andere
kinderen kijken reikhalzend uit naar het volgend jaar om ook te kunnen starten met het nieuwe boek en de nieuwe werkschriften.
Al met al zijn we al aardig op weg in dit schooljaar en er beginnen soms al wat geruchten te gonzen over het kamp en Koningsdag,
maar natuurlijk is er voor de “groten van boven” eerst nog een
de Cito toets..….. Heel veel succes met voorbereiden!!!
Juf Marianne
Santa Sofia
Het tweede semester in Santa Sofia begon anders
dan anders omdat juf Marjoke vlak voor de
Kerstvakantie haar enkel brak en
daardoor in Januari geen les kon
geven. Gelukkig was juf Marissa
bereid om haar lessen over te
nemen. En dat heeft ze prima
gedaan!
Helaas
kwam
door
de
afwezigheid van juf Marjoke de
geplande
cultuurles
over
verhalen vertellen te vervallen, tot grote spijt van de
leerlingen en de juffen, maar we hebben al een
datum geprikt om de les in te halen.
Inmiddels is het alweer Maart en de leerlingen zijn
allemaal hard aan het werk. Tomas en Madelief
hebben het druk met het onder de knie krijgen van
alle lastige lesstof van het laatste leerjaar PO. In
April doen ze allebei mee aan de CITO eindtoets en
daar zijn we nu alvast voor aan het oefenen. De
vragen die bij de eindtoets gesteld worden zijn een
beetje anders dan ze gewend
zijn van de taaltoetsen, dus
soms is dat best even lastig;
maar we houden de moed er in.
Loes (VO2) is zich ondertussen
druk aan het voorbereiden op
het Cambridge examen, dat in
Mei van dit jaar afgenomen
wordt. Dat betekent veel lezen
en teksten analyseren, en vooral veel schrijven; iets
waar veel leerlingen op de Nederlandse school een
broertje dood aan hebben. Maar Loes doet het
prima, en we hebben er alle vertrouwen in dat ze
met vlag en wimpel door het examen komt.
Cris is dit jaar overgegaan naar groep
en dat
betekent meer lastige spelling- en grammaticaopdrachten. Gelukkig is Cris een harde werker die
de opdrachten met enthousiasme en optimisme te
lijf gaat. En, zoals ze zeggen, de aanhouder wint.
Toon, die ook in groep
begonnen was dit jaar,
ging zo makkelijk door de stof van deze groep
heen, dat hij zich begon te vervelen in de klas.
Vandaar dat hij met ingang van de maand Maart is
begonnen met groep
Juf Marjoke

.

examen te maken en Lianne

Nieuws van Juf Rianne
Na een onverwachte verlengde kerstvakantie door
de afwezigheid van juf Marjoke zijn David, Sara en
Julia in Januari weer enthousiast aan de slag gegaan
in Santa Sofia. De lessen hebben naast het standaard
lesmateriaal in de vorm van de leessleutel ook in het
teken gestaan van de thema´s ´in de supermarkt´ en
´winter´. Vanaf volgende week is het nieuwe thema
´op de boerderij´.
Julia werkt flink door in groep 3
en heeft de eerste citotoetsen
met goed resultaat afgerond.
Naast de leessleutel gaan we
ook aan de slag met spelling in
de lift om de lesstof op een
andere manier te behandelen.
Sara heeft het ontzettend
goed naar haar zin in de lessen
en is heel actief en leergierig.
Sinds een paar weken is er aan
het begin van de les een kleine
kring, met alleen Sara, Julia en
David. Sinsdien vertelt ook
Sara honderduit in de kring.
David gaat gestaag verder
met
het
leren
van
Nederlandse woorden en
kleine zinnetjes aan de hand
van de thema´s die behandeld
worden in de les. Hij begrijpt
steeds meer Nederlands maar
het spreken blijft lastig.
Juf Rianne

Nieuws uit Freixo
De tijd vliegt, we zijn alweer over de helft wat de Nederlandse les betreft .
Nog elke week komt iedereen binnen met een glimlach en naast hard werken, doen we ook leuke
activiteiten. Met Valentijnsdag
schreven een paar leerlingen hele mooie teksten! Yasmine maakt een
enorm alfabet en krijgt hulp van de oudere leerlingen, elke les 2 letters knippen, plakken, schrijven en
versieren. De spreekbeurten zijn ook dit jaar weer enorm interessant, Coen vertelde ons over champagne,
Hugo over vulkanen. Iedereen bereidt dit jaar een nieuwsbericht voor, een actueel
onderwerp bespreek je voor de klas en je nodigt de klas uit om erover mee te
praten.
We behandelde bijvoorbeeld de problemen bij de V&D, de kerncentrales in België
en de plofkippen.
Ook zijn er al bijzondere verhalen geschreven en voorgelezen, mede naar
aanleiding van de (leuke) cultuurles. En de boekverslagen moeten bijna ingeleverd
worden… leesplezier voor juf .
Lara en Wilbert hebben al diverse teksten gelezen, vergeleken en geschreven. Om het oefenen voor
Cambridge ‘leuk’ te houden, kijken ze nu elke les filmpjes met informatie over onderwerpen die ze lastig
vinden. Een keer uitleg van iemand anders blijkt goed te werken. Daarna wordt er gewerkt aan synoniemen,
het schrijven van een inleiding, beargumenteren, spelling en ga zo maar door.
Coen en Derek hebben nieuwe boeken in VO1, havo niveau, de boeken zijn erg leuk en uitdagend. Het
werken hierin is een stuk leuker vooral omdat de opdrachten iets eenvoudiger uitgelegd worden. Naast
werken in het reguliere boek, oefenen zij ook veel met werkwoordvormen en spelling, dit blijft lastig maar
door verschillende manieren van uitleggen en oefenen, gaat het steeds beter!
Nina is net overgestapt naar groep
, met frisse moed en soms met gezonde
tegenzin, werkt ze in de nieuwe taal actief boeken. Dit bevalt heel goed, er staan
leuke verhalen in en de oefeningen zijn op verschillende niveaus. Ook Nina oefent
veel met de werkwoorden… om gek van te worden soms.
Hugo heeft groep 4 vorige maand afgerond en is gestart in groep 5. Hier was hij
echt aan toe want hij vloog door het taalboek van groep 4 heen, toetsen scoorde
hij enkel negens en hoger.
Het lezen gaat supergoed, juf is echt trots! Yasmine zit in groep 3 en het maken van de werkjes gaat steeds
beter.
Ze kent alle letters perfect en zelf lezen gaat ook toppie!
We maken nu een mooi alfabet om mee naar huis te nemen in juni, het wordt een waar kunstwerk.
Juf Marissa
Nog meer nieuws uit Freixo
Ook de R3-leerlingen maken grote stappen in de goede richting. Andrea heeft echt de smaak te pakken,
ze snapt de regels, ziet en hoort wat er wel/niet klopt.
Het is enorm leuk om te zien dat ze het Nederlands nu echt begint te begrijpen en plezier heeft in het
leren van de taal. Spreken gaat echt heel goed!
Daphne en Isabel werken gericht aan moeilijke onderwerpen, ze herhalen het
veel en we doen veel werkjes samen. Soms schrijven ze zelf een kort verhaaltje,
waar we enorm om moeten lachen . Annika heeft een duidelijke voorkeur qua
werkjes, het leukste blijft haar broertje helpen of samen spelen.
Maar er moet ook gewerkt worden… soms iets te snel, want stiekem ken je
al heel veel woordjes en kan je al heel goed schrijven!
Henrique leert elke les nieuwe woordjes en voor hem is het niet snel genoeg.
De werkbladen maakt hij meestal met opperste concentratie en de
taalspelletjes doet hij enthousiast mee.
Komende maand gaan we weer actief in het Hotel Hallo boek verder
werken, dus dat wordt veel zingen, lezen en spelletjes doen .
Juf Marissa

!!!!! Koningsdag 2015 vrijdag 1 mei !!!!!
In overleg met de leerkrachten van het lespunt S. Sofia,
leden van het bestuur, en ouders van de leerlingen van
S. Sofia, is besloten dat Koningsdag dit jaar gevierd
wordt op vrijdag 1 Mei (Dag van de Arbeid) en niet op
25 April zoals in de jaarplanning aangegeven staat.
Voor deze datum is gekozen in verband met de
beschikbaarheid van leerkrachten en ouders en omdat
de locatie waar we Koningsdag willen vieren niet
beschikbaar is op 25 april.
We hebben er namelijk voor gekozen om de viering van
Koningsdag dit jaar niet in en rond de school in S. Sofia
plaats te laten vinden, maar op de Herdade do Freixo do
Meio, gelegen vlakbij de plaats Foros do Vale de Figueira.
Binnenkort komt het organiserend team bij elkaar om de verdere invulling van Koningsdag te bespreken.
Na deze vergadering zal verdere informatie volgen.
Schooljaarkalender:
7 en 11 maart begrijpend lezen toets gr4t/m8 alle
lespunten.
18
en
21
maart
Cultuurles
op alle lespunten.
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag namens
22 maart tot 6 april vakantie alle lespunten.
de Olijftak,
11 en 15 april leeswoordenschat groep 5 alle
lespunten.
27 maart Andrea 12 jaar
20,21,22, CITO toets alle lespunten onder
4 mei Henrique 5 jaar
voorbehoud!!
17 mei Coen 14 jaar
1 mei koningsdag in Santa Sofia.
2 en 6 mei technisch lezen toets 4t/m8 alle
16 mei Bas en Niels 15 jaar
lespunten.
22 mei Juf Marjoke
9 en 13 mei taal toets voor kleuters Sante Sofia en
Freixo.
We wensen jullie een leuke en gezellige dag toe.
16 mei SVS groep 3 Bicos en Freixo.
20 mei spellingtoels groep 3 deel 1 Santa Sofia.
22 en 27 mei SVS groep 3 deel 2 alle lespunten.

