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Hallo ouders, leerkrachten, leerlingen en belangstellenden. 

Het nieuwe schooljaar is alweer een poosje geleden begonnen, dus daar is hij weer! 

De eerste, beetje verlate, nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Er zijn dit jaar wat nieuwe gezichten te vinden en dan bedoel ik niet alleen nieuwe 

leerlingen   

Allereerst hebben we een nieuwe penningmeester die zich even voor gaat stellen. 

Zij vervangt Patty, die vele jaren de centjes heeft geteld, bedankt Patty! 

Ook Sandy is nieuw, zij komt ons team dit jaar versterken, welkom Sandy!  

Marianne en Rianne hebben  weer een leuk, informatief stukje voor jullie geschreven. 

En de Sint komt ook alweer bijna deze kant op, spannend!!! 

Natuurlijk is er de verjaardagskalender! 

 

Veel leesplezier! 
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Nieuwe Penningmeester...... 

 

Dit schooljaar was het tijd voor een bestuurswissel nadat Patty zich vier jaar lang als 

penningmeester flink heeft ingezet. Bedankt voor alles, Patty!  

Ik zal mij even kort voorstellen. Mijn naam is Jacqueline de Wit en ik ben getrouwd met 

Hette de Vries. Ruim 6 jaar geleden hebben we met onze kinderen Alex en June de 

oversteek van de Verenigde Staten naar Portugal gemaakt en sindsdien hebben we in 

Odemira een eigen melkveebedrijf. Drie jaar geleden kwam onze jongste zoon Lucas erbij 

en inmiddels volgen Alex en June al enkele jaren met veel plezier de lessen op De Olijftak. 

Ik ben blij dat ze hier de mogelijkheid krijgen om hun moedertaal verder te ontwikkelen. 

Het blijft natuurlijk een uitdaging omdat ze buitenshuis door het Portugees zijn omringd 

en binnenshuis naast Nederlands ook nog met Fries opgroeien .   

Ik heb de functie als penningmeester aangenomen omdat ik graag mijn steentje bij wil 

dragen aan de Nederlandse school. Ik zal mijn best doen om deze taak zo goed mogelijk 

te vervullen en samen met de rest van het bestuur, de leerkrachten en de ouders ervoor te 

zorgen dat onze school met de beschikbare middelen goed onderwijs kan blijven 

aanbieden aan de Nederlandstalige kinderen in de Alentejo. We gaan er weer een leuk en 

leerzaam jaar van maken! 

Groetjes van Jacqueline 
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Nieuwe juf...... 

Hoi! Ik ben Sandy Rosbergen en vind het superleuk om het team van de Olijftak te mogen 

komen versterken! Ik ben 47 jaar en heb jaren ervaring als juf en als educatief medewerker. 

Zo gaf ik les op diverse kinderboerderijen in Rotterdam en op schooltuinen. De laatste 10 

jaar werkte ik als leerkracht op een school voor speciaal onderwijs in Naaldwijk. Op deze 

school zaten leerlingen van 4 tot en met 19 jaar, met ernstige leer (- en 

gedrags)problemen, die zowel individueel als klassikaal les kregen. Ondanks dat het best 

intensief was, was het ook de mooiste baan! Toen mijn man en ik 4 jaar geleden (voor zijn 

werk) naar Portugal verhuisden, heb ik hier nog 3 jaar Engelse lessen gegeven aan 

Portugese volwassenen. 

Wij wonen in Foros de Benfica, vlak bij Almeirim, waar we een kleine quinta hebben met 

een wijngaard, een moestuin, 5 honden en een kat. Ik hou écht van tuinieren, koken en 

lekker eten en vooral van leuke dingen doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief nr. 1 - november 2019 

 

 

 
DE OLIJFTAK                                                                                                                                                                                                4 

 

Bicos / nu Aldeia do Cano! 

Er is veel nieuws vanuit Bicos / Aldeia do Cano……. 

Na lange tijd zoeken en vragen in onze omgeving, hebben we nu eindelijk een eigen 

locatie gevonden voor de kinderen van (voorheen) Bicos! In het dorpje Aldeia do Cano 

stond een Escola Primaria al een aantal jaren leeg en na overleg met de burgemeester 

mogen we hiervan gebruik maken voor onze Nederlandse school!! Eindelijk een eigen 

plek!! 

We zijn heel snel verhuisd, zodat we het nieuwe schooljaar gelijk op de nieuwe locatie 

konden starten. We moesten nog even een plekje inruimen voor het stemhokje en de 

afgevaardigden van de partijen voor de verkiezingen van afgelopen 6 oktober, maar nu is 

het helemaal “van ons”! 
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En het nieuwe schooljaar is van start!  

Met extra veel zin en twee nieuwe kinderen zijn we midden september gestart, dus de kop 

is er af.  

Ons leerlingenteam is versterkt met Luna Ampt (gestart in groep 6) en Lylla (zusje van 

Susannah en Aïsha) zij is gestart met beginnende geletterdheid als voorbereiding op de 

methode Veilig Leren Lezen.  

Luna zit nu samen met Alex in groep 6, Susannah is gestart in groep 5 en June is gestart in 

groep 4. Aïsha vind het fijn om nog wat extra herhaling van Veilig leren lezen te mogen 

doen. 

We merken elke week weer hoe heerlijk het is om in onze school aan het werk te zijn; er is 

nu plaats voor meer verschillende materialen waarmee we de lessen veel afwisselender 

kunnen maken. Daarnaast heb ik een zaterdag meegelopen in de school van Rianne en 

daar ook weer superleuke ideeën en inspiratie opgedaan, waarmee we in Aldeia do Cano 

de lessen nog leuker kunnen maken! 

We hebben een maand met verjaardagen achter de rug en gaan ook alvast een klein 

beetje denken aan het Sinterklaasfeest en de feestdagen…… 

Een ander nieuwtje is dat ik dit jaar in de gelegenheid ben gesteld om in juli van dit jaar, 

de bijscholing in Egmond aan Zee te volgen. Daarvan heb ik een kort verslag gemaakt. 

 

Vanuit Aldeia do Cano veel warme groeten!!! Juf Marianne 
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NOB Bijscholing 2019 “Duurzaam vernieuwen” 

Dit jaar was ik in de gelukkige positie om aan de bijscholing van het NOB te mogen 

meedoen. In het mooie hotel “Zuiderduin” in Egmond aan Zee werd ik, samen met 276! 

collega´s van over de hele wereld, op zondagmiddag 7 juli jl. ontvangen.  

De introductie werd gepresenteerd door de nieuwe voorzitter van het NOB, Linda van den 

Bosch. Er was een spectaculaire jongleurs-act waarbij de aanwezigen betrokken werden en 

na deze opening was het tijd voor de maaltijd in het restaurant. Wat is het leuk om met 

collega´s aan tafel te zitten en de verhalen te horen over het opzetten van een school in 

Abidjan, de dagschool in New York of het reilen en zeilen van de school in Perth! 

Ik had gekozen voor “de Proeverij”, wat inhield dat ik in de vier dagdelen, over vier 

verschillende onderdelen een workshop zou krijgen.  

De maandagochtend begon met de workshop over de NTC-leerlijn. NOB ontwikkelde, in 

samenwerking met experts van SLO (Stichting leerplanontwikkeling) én een diverse groep 

NTC-leerkrachten, de NTC-Leerlijn; een digitale leerlijn waarmee de 

leerkrachten onderbouwde keuzes kunnen maken m.b.t. het te volgen lesaanbod.   

De middagworkshop had als onderwerp “Growth mindset”. Dit ging voornamelijk over de 

mogelijkheden om vaardigheden aan te leren door hard werken en het ontwikkelen van 

intelligentie. De workshop was een combinatie van theorie, achtergronden en 

praktijkvoorbeelden. Het meest interessant vond ik de manier waarop je mensen 

(leerlingen) stimuleert om nog beter te worden en het aanzetten tot nieuwe 

ontwikkelingen en mogelijkheden.   

 

Dinsdagochtend begonnen we met de workshop: “The perfect pitch”, waarin werd verteld 

hoe je in een korte presentatie/voorlichting zoveel mogelijk relevante informatie kunt 

geven, waarbij de toehoorders geboeid blijven én waarbij er mogelijkheid is om vragen te 

stellen. Dit werd voornamelijk toegespitst op leden van het bestuur, maar ook voor de 

leerkrachten was het interessant om te oefenen in een rollenspel met “lastige ouders”.  

 

De middagworkshop ging over “Mindmappen” een methode om op een creatieve manier 

het evenwicht tussen de linker- en rechterhersenhelft te stimuleren. Een mindmap is 

een diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend 

in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. Het wordt gebruikt 

om creatieve processen te ondersteunen bij het leren en bij het helpen onthouden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diagram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tekst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Relatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visualisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomstructuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kenobject
https://nl.wikipedia.org/wiki/Creativiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugen_(psychologie)
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Voorbeeld van een (eenvoudige) mindmap (bijvoorbeeld om een boekbespreking te 

maken):  

 

Al met al was het een bijzonder leerzame, boeiende en gezellige bijscholing, waarbij er 

veel nieuwe inzichten en ook zeer concrete ideeën naar boven kwamen en waarin de 

ondersteuning van collega´s bij bepaalde aspecten van het NTC-onderwijs enorm 

waardevol zijn om mee te nemen binnen onze eigen school! 

Heel veel dank aan het bestuur voor deze mooie ervaring!!  

Juf Marianne 
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Montemor-o-novo 

 

We hebben een vliegende start gemaakt dit schooljaar! Er zijn alweer 8 lessen voorbij en groep 6 en 8 

hebben zowel thema 1 als thema 2 van Taalactief afgerond. Yasmine deed al een spreekbeurt over 

vulkanen, Angela deed haar spreekbeurt over kaas en afgelopen zaterdag was Rosaly aan de beurt met 

een spreekbeurt over de Emmerdennen, een natuurgebied in Nederland in de buurt van haar 

grootouders. Weer heel verschillende onderwerpen waar iedereen met veel plezier naar heeft geluisterd 

en waar de leerlingen goede cijfers voor haalden. En er wordt al gesproken over de mogelijkheid om nóg 

een spreekbeurt te doen dit schooljaar, Yasmine zou graag meer vertellen over haar hobby paardrijden en 

ook Rosaly had hier wel oren naar. Maar eerst staan de spreekbeurten van Monica, Sara en Julia nog op 

de planning. Ook Nora en Sofia in groep 3 doen dit jaar voor het eerst een spreekbeurt, maar deze staan 

pas in maart 2020 gepland.  

 

De leerlingen werken hard door aan de lesstof, zo leerden de leerlingen in groep 6 de verleden tijd 

vormen met behulp van ´t kofschip x. Een makkie vonden ze het! Groep 8 staat in het teken van herhalen, 

herhalen, herhalen, soms tot vervelens toe, aldus Yasmine. De leerlingen van groep 3 hebben in 

september een lesje van groep 4 gemaakt maar waren blij toe toen de juf zei dat we toch nog maar even 

doorgaan in groep 3. Ze zijn nu bezig met de lesstof van kern 8, en oefenen vooral veel met lezen en 

spellen en met die moeilijke combinatieklanken van het Nederlands zoals de ´au´, ´ui´, etcetera.  

 

Deze juf gaat ondertussen zelf ook nog steeds naar ´school´, ik ben bezig met de opleiding ´bachelor 

lager onderwijs´ via afstandsonderwijs. In de klas merken de leerlingen hier steeds meer van, ik probeer 

nieuwe dingen uit zoals het tutorlezen: hierbij lezen een oude en een jonge leerling samen een boek. Ze 

lezen bijvoorbeeld om en om een regel of een alinea, ze moeten beide opletten en de oude leerlingen 

kan de jonge lezer helpen bij moeilijkheden. De leerlingen vinden dit erg leuk om te doen. Iets minder 

leuk vinden ze jufs toenemende focus op schrijven: regelmatig wordt er een tekst geschreven, zoals het 

schrijven van een spannend verhaal in de les na Halloween. Niet iedereen vind het leuk om dit te doen, 

met wat zuchten en steunen kwamen er toch wel degelijk verhalen op papier. De spreekles was wel een 

groot succes: de leerlingen leerden over formeel en informeel taalgebruik in een toneelstukje. Dit speelde 
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zich af in een winkel waar kleren gekocht werden. Ik had een verkleedkist mee, deze kleding werd 

´gekocht´, er mocht in eerst instantie alleen gebruik gemaakt worden van formeel taalgebruik in het 

toneelstuk. Vervolgens deden de leerlingen hetzelfde toneelstuk met informeel taalgebruik, wat hilarische 

taferelen opleverde! In mijn opleiding heb ik veel geleerd over spreek- en schrijfonderwijs en het belang 

hiervan, vandaar de focus hierop.  

Eind deze maand ga ik voor het eerst stage lopen op dagschool NOAP in de Algarve, ik moet vier lessen 

Nederlands en rekenen geven aan leerlingen in groep 5 of 6. Afgelopen week ben ik al wezen kijken op 

deze school. Hierover later meer! 

En voor nu: nog een paar lessen en we zitten alweer volop in sinterklaas en cultuurles voorbereidingen. 

Afgelopen zaterdag hebben we zelfs al lootjes getrokken. Ook weer een leuke tijd waar ik in ieder geval al 

naar uitkijk.  
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Rosaly Groep 6 Montemor-o-novo 
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De zeven Husky´s  

Op 31 oktober,  Halloweenavond,  waren er zeven Husky´s aan het rennen door de 

donkere, enge straatjes van de stad. De Husky´s waren een beetje bang en opeens zagen 

ze een eng beest.                                                                                                                 

Het was...... een monster! Een heel groot monster met zeven armen en handen,  dus kon 

het monster alle Husky´s in een keer oppakken.                   

Maar de Husky´s konden niet allemaal weg komen, het monster kon vier pakken, de 

andere drie konden nog wegglippen. Het monster liep weg en de andere drie Husky´s 

renden achter het monster aan. Hij stopte voor zijn grot, in zijn grot had hij allemaal 

kooien met vol honden en heel veel Husky´s. Het leek erop dat het monster heel  veel  van 

Husky´s hield en van honden. Eén Husky ging hulp halen bij zijn hondenvrienden.  Ze 

kwamen met twintig honden bij de grot aan om ze te bevrijden. Maar het was heel moeilijk 

om alle honden te redden, maar  uiteindelijk zijn ze allemaal gered en het monster werd 

bevriend met alle honden en Husky´s.                                                                       

Het monster was eigenlijk  wel aardig.  

 

Yasmine groep 8 
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Verjaardagskalender 
 

 

   

         September 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober  

18 Juf Marianne 

29 Susannah en Luna 

31 Sofia 

 

 

 

November 

        

 

 


