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Hallo allemaal, 

 

deze keer een bijzondere nieuwsbrief in een bijzondere tijd. 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is de situatie alweer veranderd, de noodtoestand is ondertussen 

opgeheven en de mensen gaan weer hun huis uit. Gelukkig wel met mondkapjes, zodat we allemaal 

enigszins beschermd zijn       

In deze nieuwsbrief richt Angela het woord tot ons, met een aantal nieuwtjes, de juffen vertellen iets over 

de voortgang en we hebben vanaf september een tijdelijke nieuwe juf. 

Rianne heeft straks zwangerschapsverlof en Hermanda, die een aantal jaren terug ook al lesgaf bij de 

Olijftak, neemt het stokje tm december van haar over. 

Hermanda stelt zich even aan jullie voor in deze nieuwsbrief. 
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Woordje van onze voorzitter! 

 

Beste leerlingen, ouders en belangstellenden, 

 

Wat hebben we roerige tijden achter de rug met het corana-virus in de wereld! Helaas is het nog niet 

helemaal voorbij, maar we hebben met z'n alle hard eraan getrokken om toch de lessen online voor te 

zetten. Dat vergde een heel andere inspanning van zowel de leerlingen, leraressen én de ouders. Ik wil 

jullie allemaal namens het bestuur bedanken dat de lessen voortgezet konden worden thuis achter de 

computer.  

 

De online lessen begonnen 4 april en werden met Skype video-call wekelijks gehouden door Rianne 

en Marianne. Voor beide ging het in het begin wat moeizaam, dit kwam vooral door de trage internet 

verbindingen. De lessen werden eerst klassikaal gehouden door Marianne en deels daarvan waren de 

kinderen zelfstandig aan het werk gezet. De moeders zaten veel keren op de achtergrond erbij om de 

kinderen en de juf te helpen, want de concentratie van de kinderen was soms ver te vinden. Sinds een 

paar keren geeft Marianne per gezin les, gaat de internet verbinding beter en worden ze minder snel 

afgeleid. Rianne is na een paar weken overgestapt naar het platform Zoom en dat werkte voor haar en 

haar leerlingen beter. De jongste kinderen spreekt Rianne eerst en zet ze aan het werk, daarna spreekt ze 

de oudere kinderen en zet ze die aan de opdrachten. Gelukkig hielpen ook hier de moeders mee om de 

kinderen te helpen wanneer ze vragen hadden of moeilijkheden. 

 

Door alle inspanningen van iedereen hebben de kinderen lekker kunnen doorwerken in hun boeken en 

andere opdrachten van de juffen. In deze 'corona virus periode' is er door juf Marianne iets nieuws 

geïntroduceerd, namelijk: Grej of the Day. Dit is een raadsel waarover de kinderen thuis met het gezin 

over na kunnen denken en discussiëren en vervolgens tijdens de lessen het antwoord te geven. Zoals 

laatst was het raadsel: Welke bekende Nederlander wordt binnenkort 53 jaar? Dit wisten alle kinderen 

natuurlijk al snel; Koning Willem Alexander. Helaas kon onze Koningsdag niet door gaan dit jaar vanwege 

het Covid-19 virus, maar geen zorgen want volgend jaar wordt het zeker extra leuk en gezellig gevierd.  

 

De laatste weken voor onze juf Rianne zijn aangebroken, want ze gaat binnenkort met 

zwangerschapsverlof, ze komt na de kerstvakantie weer terug in de klas. Bij deze willen wij Rianne alvast 

een spoedige bevalling en een gezonde baby wensen! We zullen je missen tijdens de lessen, maar we 

komen zeker allemaal op kraamvisite als we weer veilig mogen samenkomen. 

 

De regels met betrekking tot versoepelingen van de quarantaine komen zachtjes hier in Portugal, maar 

helaas mogen de scholen nog niet open. Hopelijk kunnen we ergens in juni toch nog  een keertje bij 

elkaar komen wanneer het weer mag. De juffen en de kindereen missen elkaar allemaal, maar ook vinden 

de kinderen het nog steeds wel fijn dat er helemaal geen school is. 

 

Afgelopen schooljaar hebben we een enorme leuke juf erbij gehad voor de versterking van ons team: juf 

Sandy. Ze heeft velen lessen bijgewoond om de leerkracht tips te geven, evalueren en te begeleiden. Ook 

heeft ze de leerlijnen voor ons kunnen implementeren. Dit zijn lijnen voor ieder kind apart geschreven om 

te bekijken waar ze moeilijkheden hebben en wat ze al snappen en kunnen, zodat de aandacht meer 
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gericht kan worden daar waar het nodig is. Een super handig middel voor de leerkrachten en ook de 

ouders kunnen de groei van hun kind, naast de periodieke rapporten nog beter inzien. Heel goed gedaan 

Sandy, dankjewel!  

Sandy heeft het thuis met verhuizen, verbouwingen, vergunningen en leiding geven aan gehandicapten 

helaas veel te druk om het begin van aankomend schooljaar tijdelijk de lessen van Rianne over te nemen. 

Natuurlijk heel jammer, maar wel begrijpelijk, in ieder geval gaat ze nog wel mee met schoolkamp.  

 

Schoolkamp kan dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet gehouden worden in de derde week van juni en dat is 

natuurlijk voor iedereen heel jammer, maar de plannen zijn er om het te verschuiven naar net vóór het 

volgende schooljaar. De datum komt snel. 

 

Voor het nieuwe schooljaar hebben we al een vervanger voor Rianne gevonden, haar naam is Hermanda. 

Hartelijk welkom in ons team Hermanda! Hermanda zal een paar computerlessen mee doen om alvast 

een beetje de kinderen te leren kennen en de schoolsfeer te kunnen proeven. Hopelijk kan ze ook de 

kinderen begeleiden met het schoolkamp. Alvast heel veel plezier Hermanda met de lessen die je gaat 

geven! 

 

Blijf gezond allemaal! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Angela Marbus-Clemens 

Voorzitter 
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Aldeia do Cano 

Wat zijn we in een bizarre periode terechtgekomen!  

Vijf weken zijn er verstreken sinds we voor het laatst op school waren om aan alle kinderen een tas met 

boeken, toetsjes, schriften en andere materialen mee te geven, voor de onbepaalde tijd dat er thuis 

gewerkt moet worden.  

Nog steeds is er niet direct zicht op een einde aan deze situatie, maar wat wordt er hard gewerkt en 

creatief met de, beperkte, mogelijkheden omgegaan!! 

De kids hebben de afgelopen weken twee keer per week een aantal uren via Skype les gehad en 

daarnaast is er veel thuis geoefend en doorgewerkt in de boeken. We proberen op deze manier te 

voorkomen dat er een grote achterstand ontstaat en het is natuurlijk heel fijn om elkaar toch te blijven 

zien, al is het maar via de computer.  

Vanuit de Portugese school wordt er heel veel huiswerk en lesmateriaal aangeboden en daarom is het nu, 

na de paasvakantie, extra druk voor alle kinderen.  

We hebben besloten om, vanaf deze week, elkaar één keer per week te zien via Skype en dan per gezin 

om de beurt. Daardoor kunnen de kinderen zich beter concentreren en is het geven van de nodige 

instructie waarschijnlijk makkelijker én kunnen de kinderen meer tijd krijgen om vragen te stellen. We 

gaan wel proberen om ook nog momenten in te passen waarin er tijd is om elkaar te zien en interactieve 

spelletjes te doen.  

Het blijft nog even behelpen op deze manier, maar we doen er alles aan om het zo leuk en makkelijk 

mogelijk te maken en daarnaast toch lekker bezig te blijven met de Nederlandse school! 

We wensen iedereen heel veel sterkte en vooral een goede gezondheid!  

Juf Marianne  
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Montemor-o-novo 

 

Het einde van het schooljaar komt met rasse schreden dichterbij! 16 mei hebben we op lespunt 

Montemor-o-Novo de laatste les van dit schooljaar. Dat wil zeggen, momenteel is dit niet letterlijk óp 

school, want ook wij hebben in maart besloten om de lessen op digitale wijze voort te zetten. Dit was 

even wennen, voor zowel de juf als de leerlingen. De eerste les was best spannend, en vergde veel 

voorbereiding. Want hoe hou je alle kinderen via een beeldscherm in de gaten? Hoe leg je dingen uit 

zonder bord? Weet iedereen hoe Skype werkt? Kunnen er wel toetsen gemaakt? Na de eerste les werd al 

snel duidelijk dat allemaal tegelijk les krijgen niet handig is, vanaf toen kreeg groep 4 het eerste uur les 

van mij, en de andere groepen daarna. Dankzij de moeders die thuis meehielpen met groep 4 hebben we 

toch flinke progressie kunnen maken!  

 

De leerlingen hebben hard gewerkt en deden serieus mee met de lessen. Yasmine heeft de lesstof van 

groep 8 vrijwel helemaal doorgewerkt en gaat volgend jaar verder in VO1. De Cito eindtoets  die zij zou 

maken werd ook afgelast, dus die gaat ze volgend jaar alsnog doen. Nora en Sofia hebben al drie thema´s 

van groep 4 doorgewerkt en dit gaat super goed! Angela, Monica, Rosaly, Julia en Sara hebben keihard 

gewerkt en alle lesstof van groep 6 klaar. Gaandeweg de lessen kwam er ook ruimte voor skypehumor 

(alleen je pen in beeld laten zien tijdens de kring of een kat die ineens door het beeld loopt) en bleken er 

ook voordelen te zitten aan de digitale kring: de nieuwe puppy’s van Angela, Monica en Sofia deden ook 

mee in de kring en we kregen een filmpje te zien van de pasgeboren konijntjes van Nora, Julia en Sara. 

Omdat iedereen gaandeweg de tijd een eigen laptop, iPad of computer tot beschikking had zijn we 

overgestapt naar zoom, zodat iedereen elkaar kan zien.  

 

Zelfs een digitale cultuurles bleek mogelijk: een aantal weken achter elkaar hebben de leerlingen van de 

bovenbouw door middel van opdrachten van alles geleerd over de Tweede Wereldoorlog. De focus lag 

deze keer op hetgeen dat met de Joden gebeurd is, maar ook wat er ondertussen in Nederland met de 

andere mensen gebeurde: we zoomden in op de hongerwinter. Elke week bespraken we in de kring na 

wat de leerlingen gevonden hadden en vooral wat ze ervan vonden dat deze gruwelijke dingen hebben 

plaatsgevonden. We sloten dit ´cultuurproject´ af met het maken van een rap over dit onderwerp. En ik 



Nieuwsbrief nr. 3 – Mei 2020 

 

 

 
DE OLIJFTAK                                                                                                                                                                                                6 

 

kan jullie zeggen dat er drie prachtige raps zijn gemaakt! Volgende week sluiten we het schooljaar af met 

een digitale cultuurles over ´de strijd tegen het water´. Groep 4 zal hier ook aan meedoen. In plaats de 

cultuurlessen over de Tweede Wereldoorlog hebben Nora en Sofia verschillende Grej´s opgelost: raadsels 

over allerhande onderwerpen waar zij informatie over opzochten en een tekening over maakten. We 

hebben het gehad over olifanten, krokodillen, kikkervisjes… De leerlingen vonden dit super leuk om te 

doen en waren met nabespreken heel betrokken. 

 

Al met al is deze juf zeker niet ontevreden over het verloop van de digitale lessen, maar… er gaat niets 

boven echt lesgeven en echt contact met de leerlingen. Hopelijk kan dit snel weer gerealiseerd worden. 

Niet door mij overigens, want ik kom in september niet terug op school. Vanwege mijn zwangerschap las 

ik een pauze in en kom ik vanaf januari 2020 weer lesgeven op lespunt Montemor-o-Novo en ik kijk er 

naar uit!  
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Even voorstellen....  

 

Hallo allemaal! 

De meesten van jullie kennen me wel maar ik zal me even netjes voorstellen. 

Ik ben Hermanda Lotterman, geboren Visscher. (weten jullie wat dat wil zeggen?)  

Ik ben getrouwd met Almar en wij hebben samen 4 kinderen: Janice(22), Rowan(20), Guido(17) en Roos, 

die net 15 maanden is geworden.  

Ik ben opgegroeid in Brazilie, op kolonie Brasolandia waar ik ook nederlandse les(NTC) volgde naast de 

lessen  portugees, zoals de kinderen hier. En heb daar ook het Certificaat Nederlands(CNAVT) gehaald en 

mijn diploma als onderwijzeres voor braziliaans basis en middelbaaronderwijs.  

In 2001 verhuisde ik met mijn gezin naar Denemarken en vandaar, in 2005, naar Portugal, waar we drie 

jaar in Vila Franca de Xira hebben gewoond en drie en een half jaar in Viana do Alentejo. Vijf jaar heb ik 

toen met veel plezier Nederlandse les gegeven, eerst in Santa Sofia en Santarém daarna in  Aldeia da 

Serra en later in Freixo.   

In 2011 zijn we weer naar Brazilie verhuisd en ook daar heb ik weer met alle genoegen NTCles gegeven 

aan kinderen vanaf 2 jaar.  

In augustus 2018 kochten wij onze boerderij in Redondo en sindsdien wonen we weer in het mooie 

Portugal. 

Wat was ik verrast toen me gevraagd werd om voor juf Rianne in te vallen, ik besefte meteen hoeveel ik 

het les geven heb gemist! 

Ik heb geen bevoegdheid voor het geven van het Nederlandse onderwijs,  in de jaren die ik les heb 

gegeven in Portugal heb ik vrijstelling gekregen.  

Ik zie ernaar uit om weer voor de klas te staan en weer gezellig kennis uit te wisselen!  

De leerlingen van lespunt Montemor ken ik aardig goed en zij kennen mij ook al een beetje, dat is fijn!  

Ik hoop op een leuke samenwerking zowel met de leerlingen en ouders als met het bestuur. 

 

Groetjes en tot ziens 

'juf' Hermanda 
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Verjaardagskalender 

 

 

   

     Maart 

        26 - Hermanda  

 

 

  

 

 

 

 

 

April 

12 – June 

17 - Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


