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Beste Ouders en Leerlingen,

Koningsdag hebben we dit jaar gevierd bij juf
Rianne thuis.
Een onmetelijk landgoed waar de kinderen ridderraceten om duizendjarige olijfbomen, visten in
oerbeken en vooral heel veel de verkeerde kant
opliepen.
Desondanks puzzelden de kinderen zich een weg
naar de gaarkeukens van opperkok Marieth waar
we gelaafd en gestuffed werden
als waren we gansjes van Alfredo zelf.
Na wat touwtrekkerij van de papa´s die overduidelijk steeds vaker
achter de computer zitten ipv van zelf aan ‘t werk te gaan, gingen we
over naar het favoriete onderdeel van de penningmeester; de
veiling.
Met de charme van veilingmeester Jos en vileine truukjes van zijn
compaan werden de ducaten uit uw buidels gelokt.
De schoolkas is gespekt met 2699 euro, mede dankzij de gulle
sponsoring van het eten door de ouders van Santa Sofia.

Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de goede samenwerking de
afgelopen jaren en wens Patty, de nieuwe penningmeester, heel veel succes en
subsidie toe.
Wout Kranenburg

De voorbereidingen voor het schoolkamp zijn in volle gang. Iedereen heeft er al veel zin in.
Volgende week hebben we onze laatste les, delen we de rapporten uit en dan staat de
Bicos, eerste verdieping: de laatste loodjes
De laatste weken zijn erg spannend geweest op de eerste verdieping in Bicos! Lianne heeft in
mei de Cito-eindtoets gemaakt. Ze heeft vragen beantwoord over taal, rekenen,
studievaardigheden en wereldorientatie. Alle onderdelen zijn goed gegaan, maar het valt niet
mee om de Nederlandse rivieren goed te kennen als je in de Alentejo woont! We zien de
resultaten met veel vertrouwen tegemoet. Volgend schooljaar begint Lianne in het voortgezet
onderwijs in klas 1. Mart heeft hard gewerkt om alle stof van groep 7 af te ronden. Na de
zomervakantie begint hij aan groep 8 en aan het laatste jaar van de basisschool!
De leerlingen van klas 2 hebben in mei op de International School in de Algarve het Cambridge
examen gemaakt. Else, Tieme, Lars, Bas en Niels hebben in twee dagen vragen beantwoord
over een tekst, een verhaal en een betoog geschreven. Ze zijn allemaal tevreden over het
resultaat. De intensieve voorbereiding heeft zijn vruchten afgeworpen.
Op het kamp nemen de leerlingen van klas 2 afscheid van De Olijftak. Tieme, Else en Lars zitten
sinds 2005 op school en Bas en Niels sinds 2009. Tijdens hun schooltijd op de Nederlandse
school hebben ze lesgehad van veel leerkrachten: juf Nicole, juf Agnes, juf Cindy, juf Emilie en
meester Tom. Ze hebben veel schoolkampen meegemaakt met uiteenlopende
thema´s:
Ridders en Jonkvrouwen, Afrika, De Zevensprong en Sport & Spel.
Ze hebben hard gewerkt en veel geleerd. De school zal ze missen en hun ouders,die zich
enthousiast voor de school hebben ingezet, ook.
zomervakantie voor de deur.
Tot ziens op het kamp!
Meester Tom

Nieuws van de begane grond in Bicos!
Het zit er bijna op! Voor veel
kinderen is er nog een weekje
Portugese school en dan begint
de heerlijke, lange vakantie!
Lekker luieren, zwemmen,
surfen en spelen.
Maar …… eerst gaan we nog
fijn met z´n allen op kamp. Het oude vertrouwde stekje aan het meer van Odivelas op camping
Markadia blijft toch wel favoriet.
Er wordt druk geoefend op de toneelstukjes en andere creatieve uitspattingen en de ideeën voor
de lekkerste maaltijden vliegen ons om de oren! Als er mensen zijn met een moestuin, die niet
weten waar ze met al het heerlijks naar toe moeten….. op het kamp komt het altijd heel goed van
pas!
De geweldig goed georganiseerde Koningsdag op Herdade do Freixo do meio was een groot
succes en de kinderen hebben ervan genoten om
elkaar weer te zien. Dat is altijd een mooie
gelegenheid om de wat verwaterde contacten met
de leerlingen van de andere lespunten flink aan te
halen en ze verheugen zich dan nog meer op het
kamp!
Er is de afgelopen maanden weer geweldig hard
gewerkt en voor aankomende zaterdag staat nog
een inhaalles en aansluitend de Cultuurles over
tradities gepland. Daarna kunnen we het schooljaar
mooi afsluiten.
Bram en Francisco gaan
het nieuwe schooljaar starten in groep 6 met, nu ook eindelijk!, de
nieuwe methode. Emma gaat beginnen in groep 7 en ook zij kan dan
gaan starten met de nieuwe methode.
Wat hebben ze hier allemaal naar uitgekeken en soms met schuine ogen
naar Britt gekeken…..
Britt heeft het eerste stuk van de nieuwe methode van groep 7 er op
zitten en gedurende de zomer gaan we verder werken om er voor te
zorgen dat ze het nieuwe schooljaar in groep 8 kan starten. Samen met
Mart kan ze zich dan gaan voorbereiden op de CITO –toets.
Maar eerst verheugen we ons enorm op het kamp en daarna de vakantie!

e

Veel plezier met voorbereiden en tot de 19 !!
Juf Marianne
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Horizontaal = van links naar rechts

Verticaal = van boven naar onder

4. Als je iets niet wilt zeg je ...

1. In de nacht is de zon er niet, maar de ...

5. '...', oren, puntje van je neus

2. Het is wit en vloeibaar

7. Je doet het aan je voet

3. Het is groen en heeft blaadjes

9. Op 19 juli gaan we op ...

6. Ik ga mijn ... lakken

12. In de zomer aan je voeten

8. Het is groen, heeft een lange tong en eet vliegen

16. In Irak gooien ze veel ...

10. Als het pijn doet zeg je '..'

18. Je ruikt ermee

11. Een heel groot, grijs dier

19. Niet 'voor' maar ...

13. Een land van eieren

21. Groter dan een muis en een vies dier

14. Een lang, dun, glibberig dier

22. Ze varen in de zee

15. Eten we in de zomer vaak
16. Het is geel en krom
17. Het is een klein dier
20. Ik werk goed,juf is ...

Hallo Allemaal hier nieuws uit Santa Sofia,
Het schooljaar zit er bijna op. Nog maar krap 2 weken te gaan en dan
gaan we met zijn allen weer naar het schoolkamp om het jaar af te sluiten.
Dit jaar nemen we in S. Sofia niet alleen afscheid van Loes, die in Mei het
Cambridge-examen heeft gedaan,
maar ook van
Madelief en Toon.
Ze gaan samen met hun ouders Josien en Wout een prachtige (wereld)reis
maken, voordat ze terugkeren naar Nederland. We zullen ze missen!
Madelief heeft samen met Tomas dit jaar groep 8 afgesloten met de Cito Eindtoets. We moeten nog even
in spanning afwachten wat de uitslag is, want bij het Cito zijn de NTC-scholen pas als laatste aan de
beurt.
Toon is in Maart vervroegd gestart met groep 7, en dat ging hem prima af. Het vervolg gaat hij nu in
Nederland doen, en dat zal hem best wel lukken!
Cris heeft zich ondertussen dapper door de stof van groep 6 heen
gewerkt. Hij hield een hele mooie spreekbeurt over ‘de aap’, waarin hij
ons precies uitlegde wat voor soort apen er allemaal zijn, waar ze wonen
en wat ze eten. Net als vorig jaar had hij er een prachtige presentatie van
gemaakt, compleet met foto’s en spreekwoorden waarin de aap centraal
staat.
Tomas heeft onlangs zijn boekbespreking gedaan, en die ging dit keer over het boek ‘Niet te Doen’ uit de
serie ‘Het leven van een loser’. Het centrale thema van het boek was de vriendschap tussen twee jongens.
Tomas legde heel goed uit hoe het stoere gedrag van de hoofdpersoon, Bram, de vriendschap in gevaar
bracht.
We sluiten dit jaar af met de boekbespreking van Madelief, en met
twee cultuurlessen. Eén gaat over het thema ‘verhalen vertellen’, dat
is de les die we in moesten halen van December, en de tweede gaat
over ‘Tradities’.

En slot hebben we nóg een afscheid in het vooruitzicht, want juf Rianne gaat ons helaas verlaten om zich
aan andere interesses te wijden. Ook haar zullen we erg missen!

Juf Marjoke

Nieuws van Juf Rianne
In de onderbouw in Santa
Sofia is de afgelopen
maanden hard gewerkt!
Julia heeft zich gebogen
over moeilijke
letterconstructies zoals
de ui, ie, eu en oe. Ze
gaat flink vooruit, maar lezen blijft wel lastig. Sara is sinds een
paar weken begonnen met de lesstof van groep 3, wat een
schot in de roos bleek. Ze is enthousiast letters aan het leren
en het eerste woordje van de leessleutel kan ze
al lezen.
David heeft weer veel nieuwe Nederlandse woorden
bijgeleerd, vooral via de
verschillende woordenkwartetten
die we de afgelopen weken
hebben gespeeld en een groot
succes zijn in de les.

Afscheid:
Beste leerlingen en ouders,
Na 2 jaar verbonden te zijn geweest aan de Nederlandse
school in Santa Sofia moet ik jullie helaas vertellen dat ik ga
stoppen met lesgeven. Dit omdat de school best veel tijd kost
en ik mij graag wil gaan richten op andere dingen, naast mijn
werk op Herdade do Freixo do Meio. Naast dat ik de kinderen
een en ander heb bijgebracht over de Nederlandse taal, heb ik
ook zelf veel kunnen leren over het lesgeven, een ervaring die
niemand mij meer afneemt!

Allen bedankt hiervoor, Rianne

Koningsdag 2015

De organisatie van Koningsdag was dit jaar in handen van het S. Sofia-team, en dat had
besloten om het feest dit keer eens een ander tintje te geven door het te verplaatsen naar
de prachtige Herdade do Freixo do Meio, waar juf Rianne werkt als ze niet voor de
Nederlandse school bezig is.
De dag begon zoals gebruikelijk met koffie en verschillende taarten en cakes, geserveerd
in het restaurant van de Herdade, dat we die dag tot onze beschikking hadden.
Daarna volgde op het terras voor het restaurant het welkomstwoord, dit keer vertolkt door
moeder Josien, en zongen we met zijn allen het Koningslied.
Voor de kinderen was er vervolgens een speurtocht langs verschillende locaties op de
Herdade, waar ze in groepjes opdrachten moesten uitvoeren en puzzelstukjes verzamelen, die
ze eenmaal terug bij het restaurant in elkaar moesten puzzelen. Dit lukte niet helemaal want er
waren een aantal stukjes langs de route achtergebleven.
Terwijl de kinderen bezig waren met de speurtocht konden de ouders een wandelingetje maken
over de Herdade of gezellig even bijpraten in het restaurant.
De speurtocht eindigde met een spannende touwtrek-wedstrijd, en daarna was het tijd voor de
lunch.
Toen de lunch op zijn einde liep, zetten de kinderen hun van huis meegebrachte spullen neer
voor de traditionele vrijmarkt, en tot slot was er natuurlijk de Koningsdagveiling, waarin ook dit
jaar weer hele mooie, aantrekkelijke en vooral ook lekkere diensten en goederen konden
worden gekocht.

FREIXO
Het schooljaar is alweer voorbij,
de leerlingen zijn dolblij 
Niet elke zaterdag meer naar school toe,
dat maakt soms wel een beetje moe…
Aan de andere kant missen ze dan het plezier,soms om een grote,
dikke, vieze mier.
Ondanks de taken en werklijstjes alle lessen,
is er altijd voldoende tijd om te klessebessen!
Er is dit jaar weer heel veel geleerd, geschreven en gemaakt.
Boekverslagen, presentaties en verhalen over heksen en draken
zonder staart.
Trots is juf op jullie allemaal,
misschien het meeste op het schrijven van een verhaal.
Spelling, grammatica, zinsopbouw en fantasie,
gemaakt door V.O.2 maar ook door groep drie!
Einde van het schooljaar betekent KAMP,
we zoeken nog een discolamp…
Het programma is nog geheim,
feit is wel dat we 3 dagen met z’n allen samen zijn 
Groetjes juf Marissa

Schoolkamp de olijftak 2015
KAMP ZONDER NAAM
Over twee weken is het zover en begind het kamp zonder
naam.
WIE : Alle leerlingen vanaf groep 3 van de Olijftak
Warneer : vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni
Waar : Camping Markadia-Barragem de Odivelas
Apartado 17, 7920-999 Alvito Tel: 284 763 141
Leerkrachten : Marjoke, Tom, Marianne, Rianne en Marissa
Thema : KZN
Start : vrijdagmiddag 19 juni om 14. 00 uur
Einde: zondag 21 juni
11. 30-12. 30 algemene vergadering ouders, bestuur en leerkrachten
12. 45 de bonte middag voorstelling van de kinderen
14. 00 de picknick
Alle leerlingen zijn tijdens het kamp via de stichting NOB, WA verzekerd
Verlies of beschadiging van persoonlijk bezittingen vallen echter niet onder deze verzekering.
De ouders dragen zorg voor het brengen en halen van de kinderen. Warneer de ouders de
kinderen op vrijdagmiddag om 14 uur brengen , helpen ze met het opzetten van de tenten.Om 16
uur begind ons kampprogramma.
Voor de picknik hebben we jullie bijdragen nodig in de vorm van iets lekkers.
Per leerling vragen we 15 Euro eigen bijdragen , deze mag bij de leerkracht of penningmeester
worden voldaan.
Vriendelijke groet, meester Tom, en de juffen Marjoke, Rianne, Marianne en Marissa

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag namens
de Olijftak,
19 juni Hugo 9 jaar
22 juni Sara 6 jaar

16 augustes Britt 12 jaar
17 augustes Emma 11 jaar

16 juli Yasmine 7 jaar

20 augustes Lara 15 jaar

19 juli Isabel 11 jaar

23 augustes Julia 8 jaar

31 juli Tiema 15 jaar

20 september Juf Marissa

We wensen jullie een leuke en gezellige dag toe.

SCHOOLJAARKALENDER
Zaterdag 13 juni rapport en cultuurles 3
in Bicos en Freixo
Woensdag 17 juni rapport en cultuurles
3 in Santa sofia
Vrijdag 19 tot zondag 21 juni
schoolkamp voor alle leerlingen in
Markadia te Baragem de Olivelas

