Nieuwsbrief 1

De Olijftak bestaat 25 jaar!

In 2015 bestaat onze Nederlandse school 25 jaar en als klap op de vuurpijl is onze
Stichting Nederlands Onderwijs Alentejo (SNOAL) 15 jaar geleden opgericht! Dit
schooljaar hebben we dus alle reden voor een feest!
In 1990 hebben een aantal ouders in de Alentejo hun krachten gebundeld om
Nederlands taalonderwijs aan hun kinderen te kunnen verzorgen. In 2000 is vervolgens
besloten om een Nederlandse stichting op te richten. Zes jaar geleden is ten slotte
gekozen voor de nieuwe naam ‘De Olijftak’ voor onze
school.
In die 25 jaar hebben er heel veel leerlingen op onze school
gezeten, zijn er veel ouders actief bij de school betrokken
geweest, o.a. als hulpouder en bestuurslid. De school heeft
in een kwart eeuw ook meerdere leerkrachten versleten. Er is in verschillende plaatsen
lesgegeven; de lokaties zijn vaak verhuisd in het verleden.
We willen dit schooljaar graag met z’n allen dit jubileum vieren. Het lijkt ons erg leuk
om iedereen die bij de school betrokken is en is geweest, voor dit feest uit te nodigen.
Over hoe, wat en waar gaan we hard nadenken met z’n allen. Voor goede ideeen houden
wij ons van harte aanbevolen!

Tom

Freixo
Ook in Freixo zijn we weer met veel plezier gestart met de lessen.
Iedereen kwam de eerste les met een brede glimlach
en een rugzak vol goede zin de klas binnen. Dat
was een fijn gevoel voor juf , want ik stond ook te
trappelen van ongeduld

Die lange vakantie heeft ervoor gezorgd dat 1 en ander is
‘vergeten’, daarom hebben we de laatste lessen tijd besteed aan
herhaling. Zelfstandige naamwoorden, lidwoorden,
werkwoordelijke gezegdes, lijdend voorwerp, meewerkend
voorwerp en ga zo maar door…
Thema 1 heeft iedereen bijna klaar, het is best even wennen zo’n
nieuwe methode. Maar het is ook erg leuk, grappige oefeningen
en nieuwe verhalen.
Rosaly is begonnen met groep 3, zij heeft al aardig haar draai
gevonden.
Yasmine is bezig met het groep 4 boek, dit is best wel pittig maar
ze worstelt zich er goed doorheen. Ze is nog een beetje onzeker
maar juf blijft herhalen;
‘Iedereen maakt fouten en van fouten leer
je’. Hugo werkt hard in groep 5, dit gaat
supergoed, knap! Nina zit alweer in
groep 8, wat veel herhaling en verdieping inhoudt, ze werkt
richting het maken van de Cito-toets.
Coen en Derek doen V.O.2 en krijgen veel theorie voor hun
kiezen, maar door goed zelfstandig te werken en op tijd hulp te
vragen, gaat dit prima.

Andrea is gestart in groep 7, pittig maar door
een goede inzet gaat het goed.
Isabel en Daphne alweer in groep 6, ook deze meiden werken
serieus en dit zie ik nu al terug in de resultaten! Annika in groep
4, nog veel woordjes oefenen en dit is best moeilijk. Henrique zit
in groep 3, wat ook vooral woordenschatonderwijs, spelen en
voorlezen inhoudt.
Dit jaar gaan we weer spreekbeurten doen, presentaties en
boekverslagen.
De moeders komen geregeld een half uurtje voorlezen ter
ondersteuning.
En de Sinterklaasviering is al besproken! Wij hebben er zin
in !!!
Via de internationale school Eindhoven hebben we de leesspeelset
van Veilig Leren Lezen (groep 3) gekregen. Dit zijn dozen vol
spelletjes per niveau die de leerlingen vrijwel zelfstandig kunnen
uitvoeren. We kunnen dit inzetten ter ondersteuning van het
reguliere materiaal. Superblij mee! Het transport naar
Portugal is geregeld door de familie van Acht, dank jullie
wel hiervoor!!!
Via Holland Innovative (bedrijf waar de vader van Marissa werkt)
hebben we een laptop gekregen om op school te gebruiken,
superfijn dat hiervoor ruimte was. De bestanden staan er bijna op
en dan kunnen de leerlingen hem gaan gebruiken in de klas.
Dankjewel Hans Meeske!
OPROEP:
Wie o wie kan juf Marissa helpen aan een
cassetterecorder(s) of walkman(s)?
Daar zouden we in Freixo heel blij van
worden!
Juf Marissa

Santa Sofia
Ons lespunt in Santa Sofia is dit jaar van start
gegaan met een heel andere groepssamenstelling
dan in de afgelopen jaren.
Hadden we in de voorgaande jaren vooral leerlingen in de hogere
groepen van het basisonderwijs, en in het eerste en tweede jaar
van het voortgezet onderwijs, dit jaar zijn we begonnen met twee
leerlingen in groep 1-2 (David en Susanna) en vijf leerlingen in
groep 3 (Julia, Sara, Monica, Ângela, en Jonas). Juf
Rianne, die gelukkig weer terug is als assistent
leerkracht, geeft les aan David en Susanna en
ondersteunt juf Marjoke elke les een deel van de
tijd bij het lesgeven aan groep 3, zodat zij tijd heeft
om de oudere leerlingen les te geven.
Helaas hebben Ângela en Jonas groep 3 inmiddels weer moeten
verlaten omdat ze op de woensdagmiddag te veel lessen zouden
missen op hun Portugese school, dus dat betekent dat we met
Julia, Sara en Monica verder gaan in deze groep. We zoeken nog
naar een manier om Ângela en Jonas toch betrokken te houden bij
de school, zodat ze volgend jaar wel zouden kunnen instromen.
Verder hebben we van de 'oude garde' natuurlijk Cris, in groep 6,
en Tomas, die dit jaar begonnen is in het eerste leerjaar van het
VO. Zij krijgen, net als de leerlingen in groep 3, les
van juf Marjoke.

Voor alle leerlingen, en voor de juffen, was de start van
het nieuwe schooljaar zoals altijd even wennen. Niet
alleen aan de gewijzigde groep maar dit jaar ook aan het
nieuwe lesmateriaal waar we nu mee werken. Inmiddels hebben
we er al een aantal lessen mee gedraaid en tot nu toe bevalt dat
prima!

Juf Marjoke en juf Rianne

Klassenfoto Santa Sofia schooljaar 2014-2015!

Stukje van de Penninmeester Patty
Na een uitdagend begin van het nieuwe schooljaar hebben we
alles zo kunnen overleggen dat we weer helemaal klaar zijn voor
een mooi en leerzaam schooljaar.
Ik heb het stokje van Wout overgenomen, hij
heeft me uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat als
penningmeester en bestuurslid van De Olijtak.
We hebben vervroegd de nieuwe lesmethode van groep 3 en 4
aangeschaft omdat we veel instroom hebben in deze groepen.
Zodoende kunnen ze gelijk met de nieuwe lesmethode
beginnen en hoeven ze volgend jaar niet over te schakelen.
Dat betekend dus dat alle groepen nu werken met de nieuwste
lesmethodes, dus we zijn helemaal up-to-date voor de komende
jaren. Dat is belangrijk om de kwaliteit en het van het nederlandse
onderwijs te garanderen.
Ik ben blij om me te kunnen inzetten voor De Olijftak,
omdat het belangrijk is dat onze kinderen bekend blijven
met de nederlandse taal en cultuur. Ik zal mijn best doen
deze taak zo goed mogelijk te vervullen om er voor te
zorgen dat De Olijftak nog
vele jaren vooruit kan.

Patty

Bicos

Zo!....de kop is eraf! We hebben de eerste paar lessen
achter de rug en gaan na een weekje vrij……
aankomende zaterdag weer verder. Het is even wennen
dat we 1 x per maand een zaterdag vrij hebben, maar
voorlopig is iedereen er heel blij mee. Op de andere
zaterdagen wordt er natuurlijk extra hard gewerkt en we zijn al
een aardig stuk op weg in de nieuwe methode.
Het is superfijn dat alle kinderen nu met de nieuwe boeken
werken en iedereen is er heel tevreden over! Veel moderner, niet
zulke” rare poppetjes” meer en mooie, vrolijke tekeningen.
De lesstof wordt heel duidelijk aangeboden en dat is ook
voor de hulpouders in Bicos heel prettig werken. Alleen
Lianne moet deze methode missen, omdat zij dit jaar
met VO1 begonnen is, maar dat is ook weer leuk en
spannend!
We hebben van alle kinderen foto´s gemaakt in ons “nieuwe”
klaslokaal voor de verjaardagskalender en de eerste jarigen dienen
zich al aan!
In het schooltje mogen we het lokaal boven gebruiken en omdat
er door de Portugese kinderen bijna geen gebruik van gemaakt
wordt, hebben we het een beetje naar onze eigen smaak mogen
aankleden.

We gaan er een leuk en leerzaam jaar van maken met elkaar en
we kijken ook al weer uit naar de komende feestdagen!
Vanuit Bicos heel veel warme groeten!!!

Juf Marianne en de hulpouders.

E-books gratis digitaal jeugdlidmaatschap

Uit de Nieuwsbrief van het NOB: Het is nu mogelijk voor de
Nederlandse en Vlaamse leerlingen aan Nederlandse scholen in
het buitenland om een digitaal jeugdlidmaatschap te krijgen
waarmee ze via de Nederlandse bibliotheek gratis e-books kunnen
lenen.
Dit geldt voor leerlingen van 2,5 tot en met 18 jaar. De boeken
kunnen niet op een E-reader worden gelezen. De school geeft de
namen van de leerlingen op die vervolgens een eigen account
krijgen. De aanbieding geldt helaas niet voor leerkrachten.
Mochten jullie geinteresseerd zijn, neem even contact op zodat
we het gaan organiseren!

Tom

Verjaardagskalender

De Olijftak wil graag de volgende kinderen en Juffen van Harte
Feliciteren met hun verjaardag.
20 September Juf Marissa
18 Oktober Bram en Juf Marianne
29 Oktober Susannah
30 Oktober Mart
13 November Cris

Schooljaarkalender 2015
10 oktober Freixo en Bicos les
14 oktober Santa Sofia les
17 oktober Freixo en Bicos les
21 oktober Santa Sofia les
24 oktober Freixo en Bicos les
28 oktober Santa Sofia les
31 oktober Freixo les

4 november Santa Sofia les
7 november Freixo en Bicos les
11 november Santa Sofia LWS groep 6,7 en 8
14 november Freixo en Bicos LWS groep 6,7 en 8
18 november Santa Sofia les
21 november Freixo en Bicos les
25 november Santa Sofia les
28 november Freixo les

