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Bicos
Wat fijn dat we door kunnen in Bicos dit jaar! Met heel veel zin en
nieuwe moed zijn we twee weken geleden begonnen en hebben dus de
eerste paar lessen al weer achter de rug!
Twee “nieuwe” dames hebben ons leerlingen team versterkt: Susannah
is door haar verhuizing naar Areal in de mogelijkheid gekomen om in
Bicos naar school te gaan en is overgestapt van Juf Rianne naar Juf
Marianne. Paardenmeisje Laura is helemaal nieuw op school begonnen
in groep 4 en heeft al heel snel haar plekje in de groep gevonden.
We zijn heel blij dat we nog steeds het
bovenste lokaal van het Portugese
schooltje in Bicos mogen gebruiken en
dat we de mogelijkheid hebben om
daar een beetje een eigen sfeertje te
creëren
Met nieuwe foto´s voor de
verjaardagskalender (wat zijn de
kinderen Zuurbier enorm veranderd
en groot geworden in de vakantie!!),
wat typisch Nederlandse platen aan de wand en wat slingers om de boel
op te vrolijken, hebben we een mooie plek om de lessen te geven. Mart
is begonnen met VO1 en Lianne gaat dit jaar heel hard aan de slag met
VO2 om aan het eind het Cambridge examen te kunnen doen. Bram
gaat dapper verder in de nieuwe methode en Susannah is heel druk
bezig om het lezen onder de knie te krijgen.We hebben er weer veel zin
in en gaan er een superleuk en leerzaam jaar van maken! Alvast een
klein beetje denken aan het Sinterklaasfeest en de feestdagen……met
dit mooie weer nog niet echt aan de orde, maar toch……
Juf Marianne
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Freixo R1
Het was een spannend begin van het nieuwe schooljaar, want we zijn dit jaar
gestart met een gewijzigde R1 groep in Freixo. Omdat het lespunt in S. Sofia
is opgeheven, zijn Sara, Julia (beiden groep 3) en Cris (groep 7) naar Freixo
gekomen en zij krijgen nu samen met Rosaly (groep 3), Yasmine (groep 5)
en Hugo (groep 6) les van juf
Marjoke.
Dat was wel even wennen en
vooral Rosaly voelde zich nog niet
helemaal op haar gemak de
eerste les, maar dat is snel voorbij
gegaan.
Rosaly vindt het erg leuk om
samen met Julia en Sara aan de
lesjes voor groep 3 te werken.
Ook Cris en Hugo hebben beiden nu een klasgenootje op hun eigen niveau.
Hugo werkt in versneld tempo groep 6 door en maakt ook al een begin met
groep 7 en Cris is dit jaar gestart in groep 7. Na twee weken het laatste deel
van groep 4 te hebben gedaan, is Yasmine nu gestart in groep 5.
Het nieuwe lokaal is fijn om in te werken, maar het moet nog een beetje leuk
aangekleed worden. In de pauze doen we spelletjes met de leerlingen uit de
R3 groep, die in het andere lokaal les krijgen van juf Marissa.
Ook de spreekbeurten doen we samen en op 1 oktober mocht Hugo het
spits afbijten. Hij hield een prachtige - en moeilijke! - spreekbeurt over Che
Guevara.
Juf Marjoke
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Freixo R3
Een vijftal enthousiaste leerlingen, een blije juf ☺ .
De lessen zijn weer begonnen en het is stiekem eigenlijk gewoon een feestje!
Ja echt…!!!
Er moet hard gewerkt worden…
Het werklijstje is aan het begin van de les altijd te lang…
Juf heeft altijd te weinig handen…
Maar jullie leren elke les heel veel, het werklijstje is bijna altijd af en juf kan iedereen de nodige aandacht
geven. Om de stof uit te leggen, samen een lesje te maken, hardop te lezen, woordjes te bespreken, even
gezellig te kletsen of een complimentje te geven. Drie uur
vliegt voorbij en dan naar huis… maar dat is altijd een
‘drama’...
Nog aan het spelen, knippen&plakken, lezen, tekenen en
ga zo maar door, ‘nog even juf…’ Eigenlijk zouden we er
een uurtje ‘speeltijd’ aan moeten plakken.
Andrea werkt rustig en geconcentreerd aan groep 6/7
materiaal, zo knap hoe zij het doet, zoveel geleerd de
afgelopen jaren. Nu komen er veel regeltjes bij elkaar, ze
kan dit prima toepassen, heel goed!
Isabel en Daphne werken aan groep 5/6 materiaal, ‘niet te
snel werken en goed de opdracht lezen’ zijn veelgebruikte
zinnen van juf. Losse lesjes maken met de uitleg erbij gaat
prima, het is soms nog lastig om alles samen te voegen.
Creatieve dames zijn het, op dit moment bezig met een
zelfverzonnen project > de seizoenen worden uitgebeeld met plaatjes uit tijdschriften (en teksten). Goed
bezig!
Annika heeft de eerste lessen bijzonder goed gewerkt, zelfstandig, rustig, keurig handschrift, super!! Haar
woordenschat is in de vakantie zeker beter geworden en ook het praten in hele zinnen, ga zo door!
Henrique mag eindelijk beginnen in groep 3 met de officiële boeken. Supertrots is hij. Toch is spelen ook nog
wel heel leuk… maar de werkjes maak je vol aandacht en je luistert goed naar de uitleg van juf.
Even opfrissen was voor iedereen nodig maar de regeltjes zijn weer geactiveerd ☺ .
Dit jaar gaan we spreekbeurten doen, boekenverslagen maken, voorlezen en elke week beginnen met het
kringgesprek. Want zoals Andrea dit mooi beargumenteerde: ‘daar leer je veel nieuwe woorden van en het is
gezellig’.
Juf heeft er zin in!
Leerlingen zijn enthousiast!!
Komt helemaal goed dit schooljaar!!!
Juf Marissa

OPROEPJE:
Wij sparen de miniboodschappen van de Lidl. Als je thuis nog mini’s hebt liggen waar je niks mee doet, mogen
wij ze dan hebben? We willen graag een winkeltje maken ☺ .Je kunt ze opsturen naar juf Marissa of meegeven
aan je eigen juf.
Alvast bedankt allemaal! Freixo R3-leerlingen
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Lespunt Coruche

Bij het schrijven van dit stukje voor de nieuwsbrief
hebben we in lespunt Coruche pas 2 lessen gehad,
maar desalniettemin is er al van alles gebeurd! De
eerste lessen stonden in het teken van elkaar en de
lesstof leren kennen, maar werd ook al hard gewerkt.
David, Nicholas, Jonas, Monica en Angela zitten
allemaal in groep 3 en zijn bezig met de methode
´veilig leren lezen´. Iedereen werkt wel op zijn eigen
niveau, Jonas, Angela en Monica zijn al wat verder maar moeten nog erg wennen aan de
Nederlandse klanken en spellen in het Nederlands. Al die gekke ´oe´s en ui´s en ie´s´ die ze
tegenkomen in leesboekjes blijken nog best lastig. David en Nicholas zijn op de Portugese school
begonnen in de eerste klas en leren dus op beide scholen lezen. Ze vinden het leuk om te leren,
maar het is soms een hele klus om je zo lang te moeten concentreren.
Alle kinderen hebben in de tweede les een korte presentatie gegeven over wat ze later willen

!

en worden, we hebben 2 piloten, 2 koeienboeren en een
danseres in spé in de klas. De afgelopen en komende lessen staan we telkens even stil bij een
Nederlands beroep, de bakker en machinist zijn al aan bod gekomen. Er blijken wel wat verschillen
tussen Nederland en Portugal te zijn!
Afgelopen woensdag was de verjaardag van Nicholas, we hebben een heerlijke chocoladetaart
gegeten. Helaas nemen we na de derde les afscheid van Nicholas, hij heeft een paar lessen met ons
meegedaan om de onverwachte overstap naar Nederland en het Nederlands onderwijs iets
makkelijker te maken. We zullen je missen Nicholas!
Juf Rianne

De Verjaardagkalender
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We willen iedereen die al jarig is
geweest of nog moet worden een fijne
dag toewensen !
September
20 Juf Marissa
Oktober
18 Bram en Juf Marianne
30 Mart
November
10 Jonas
13 Cris
December
1 Laura
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