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Hallo ouders, leerkrachten, leerlingen en belangstellenden.
Allereerst, het kan nog net, een heel fijn en leerzaam 2018 voor iedereen!
Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar, wat gaat dat snel!
We hebben leuke verhalen en fotos van de lespunten, want de Sint was natuurlijk ook
weer in ons land!
En nieuws over de subsidie, zou het dan toch.........?
De verjaardagskalender ontbreekt natuurlijk ook niet.
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Bicos
Wat vliegt de tijd! Het is alweer 2018!!
Op onze school in Bicos zijn de lessen begonnen en gaan we weer in volle vaart
aan de slag.
Na een hele gezellige decembermaand met diverse verjaardagen, het feest van
Sinterklaas met mooie surprises en gedichten en natuurlijk vlak voor de
vakantie onze cultuurles over het Rijksmuseum, is het tijd om vooruit te kijken.
In dit nieuwe jaar zal Mart zich gaan storten op het Cambridge-examen en de
andere kids gaan heel hard werken om over te gaan naar de volgende groep.
We kijken uit naar Koningsdag en straks helemaal aan het eind van het
schooljaar het schoolkamp!
Nu willen we iedereen een geweldig mooi jaar wensen met veel plezier en
natuurlijk een goede gezondheid!
Juf Marianne
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Freixo
De tijd vliegt, we zijn alweer bijna op 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.
De spreekbeurten zijn ook dit jaar weer enorm interessant, we luisteren hier met alle
kinderen samen naar en er worden goede vragen gesteld.
De boekverslagen of zelfgeschreven verhalen moeten bijna ingeleverd worden…
leesplezier voor juf.
De kringgesprekken zijn favoriet, uitgebreid vertellen, luisteren naar elkaar, verbeteren en
lachen.
Tijd rekken en toch nog ‘1 dingen willen vertellen…’ zorgt ervoor dat we altijd te laat
beginnen met de werkjes… maar er zit een duidelijke structuur in de les die de kinderen
ook goed kennen, dit brengt rust in de klas.
Eigenlijk maken alle leerlingen grote stappen in de goede richting.
De regeltjes blijven door veel herhaling steeds beter hangen, de leerlingen zien en horen
steeds beter wat er wel/niet klopt. Het is enorm leuk om te zien dat het Nederlands
begrijpen en spreken steeds beter gaat en dat de leerlingen er ook plezier in hebben om
de taal te leren.
Komende maanden werken we hard door in combinatie met veel lezen en spelletjes doen
.
Vergeet ik bijna Sinterklaas… ook dit jaar hadden alle pieten weer goed hun best gedaan
om een mooie surprise te maken, gedichtjes te verzinnen en passende cadeautjes te
kopen. Het was een gezellige dag, met veel snoepen, spelletjes en muziek. Afsluitend
samen met de ouders erbij geluncht, superleuk!
Juf Marissa
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Coruche
We blikken in deze nieuwsbrief terug naar de afgelopen maanden, waarin hard is gewerkt
door de leerlingen van lespunt Coruche. David heeft zichzelf een hele hoop Nederlandse
woordjes eigengemaakt en hij kan steeds meer zinnetjes in het Nederlands zeggen! Jonas,
Monica en Angela werken gestaag door in groep 4, wat ze allemaal goed afgaat. In de
pauze wordt er gespeeld met de honden en veel Portugees gekletst als de juf niet in de
buurt is…

De maand december stond naast een paar ´gewone´ Nederlandse lessen vooral in het
teken van leuke dingen. De kinderen hebben verschillende keren brieven gekregen van
Sinterklaas, één keer zat er zelfs een groot pak bij met een knutselschoorsteen. Bij de
schoorsteen werden de schoenen gezet waar een paar enorme wortels in werden gedaan
voor het paard. Wat zal die Americo gesmuld hebben! En ja hoor, een paar dagen later
heb ik ´s nachts gerommel gehoord op de school en de volgende dag zat er in elke schoen
een cadeau… 8 december was de langverwachte Sinterklaasviering, wederom was er een
brief van de Sint die ons vertelde dat we oren en ogen open moesten houden tijdens het
Sinterbord en pepernoten bakken. Opeens werd er superhard op de deur gebonsd… en
stond er een grote zak met cadeau´s voor de deur.

De laatste les voor de vakantie was de cultuurles, die deze keer met als onderwerp ´kunst´.
De kinderen hebben van alles geleerd over het leven van Vincent van Gogh en veel
schilderijen gezien die hij tijdens zijn (korte) leven heeft gemaakt. Vincent van Gogh
maakte veel zelfportretten omdat hij geen geld had om modellen te betalen, de kinderen
hebben ook allemaal een zelfportret gemaakt. Het zijn echte kunstwerken geworden!
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Subsidie
Er is subsidienieuws! Deze brief kregen we vlak voor de feestdagen.
Dat ziet er hoopvol uit:-)
Beste allemaal,
Met zeer veel enthousiasme kan ik jullie melden dat waar we inmiddels al stiekem op hoopte
werkelijkheid is geworden: de leerlinggebonden subsidie voor Nederlandse scholen in het
buitenland keert per 1 januari 2018 terug! Dit werd vandaag bekendgemaakt door de Nederlandse
en Vlaamse ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (Nederland) en Hilde Crevits
(Vlaanderen) in Brussel.
Nadat uit het regeerakkoord bleek dat het nieuwe kabinet jaarlijks structureel 3 miljoen extra
uittrekt voor “Nederlandse scholen in het buitenland” leek het al deze kant op te gaan, maar met
de bevestiging van vandaag wordt het mooie beeld werkelijkheid. Het is geweldig dat het
Nederlands onderwijs wereldwijd hiermee eindelijk weer die steun in de rug krijgt die het
verdient. De afgelopen jaren hebben velen van jullie hard gewerkt om tegen de verdrukking in de
scholen open en de kwaliteit van het onderwijs op hoog peil te houden, en nu is het tijd om te
oogsten!
We werken nu met het Ministerie van OCW aan de uitwerking van de details. In een speciale
nieuwsbrief die we begin volgend jaar uitbrengen zullen we jullie over deze details informeren. Op
onze website lees je meer over de terugkeer van de subsidie: https://www.stichtingnob.nl/OverNOB/Nieuws/terugkeer-leerlinggebonden-subsidie-vanaf-2018
Voor nu wens ik jullie, natuurlijk mede namens alle collega’s, succes met de laatste loodjes voor de
feestdagen.
Met vriendelijke groet en graag tot in het nieuwe jaar,
Karen Peters
Directeur-bestuurder NOB
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Verjaardagskalender

December
1 Laura

Januari
15 Annika
15 Rosaly
24 Juf Rianne

Februari
15 David
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