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 Data in november en december

 Woensdag 4 november: lesweek 9
 Dinsdag 10 november: lesweek 10 (let op: deze week is er les op dinsdag in verband 

met Veterans Day)
 Woensdag 18 november:  lesweek 11
 Zaterdag 21 november: Bijeenkomst schrijvers – met andere NTC scholen (onder 

voorbehoud, informatie volgt)
 Woensdag 25 november: geen les i.v.m Thanksgiving

 Woensdag 2 december: Lesdag 12
 Woensdag 9 december: Lesdag 13
 Woensdag 16 december: Lesdag 14
 Woensdag 23 december: Geen les - Kerstvakantie
 Woensdag 30 december: Geen les – Kerstvakantie

Wat hebben we een goede 
start gehad van het 
schooljaar! De eerste twee 
maanden van het 
schooljaar zijn al weer 
voorbij. Er is veel gebeurd!
Elke woensdagmiddag zijn 
er 5 groepen die elkaar via 
de Zoom zien voor de 
lessen. De opkomst bij de 
lessen is fantastisch, en de 
kinderen doen actief mee 
met de verschillende 
activiteiten. De kinderen 
zitten niet stil. Ook het 
bestuur en de schoolleider 
hebben niet stil gezeten. In 
deze nieuwsbrief lezen jullie 
meer over wat er allemaal 
gebeurd is. 

Lessen – online tot februari

Het bestuur en de schoolleider werken nauw samen bij het 
evalueren of we de lessen in de klas kunnen geven. Hierbij 
volgen we de richtlijnen van de overheid en de Oregon 
Health Authority en kijken we naar wat de schooldistricten 
besluiten. Uiteraard hebben wij ook overleg met de 
Portland Jewish Academy (PJA), onze locatie.

De schooldistricten en PJA vervolgen hun lessen online en 
houden de scholen gesloten tot februari voor fysieke 
lessen. Helaas hebben wij ook moeten besluiten om het 
online aanbieden van onze lessen te verlengen tot 
februari. In januari zullen we opnieuw evalueren of we de 
lessen in de klas kunnen aanbieden. Zodra dit op een 
veilige manier voor leerlingen, families en team kan, zullen 
we dit zeker doen. 

Wij hebben er vertrouwen in dat we met elkaar ook het 
vervolg van de online lessen tot een succes kunnen 
maken!



Regiobijeenkomst 

In het weekend van 3 en 4 oktober 
vond de jaarlijkse regiobijeenomst met
de NTC scholen in Noord-Amerika plaats. 
De regiobijeenkomst is een belangrijk 
onderdeel van de bijscholing van de 
leerkrachten, bestuur en schoolleider. 
Ook is het een fantastische manier om 
ervaringen uit te wisselen met de 
andere scholen. 

Via Zoom zijn er het hele weekend verschillende workshops en bijeenkomsten geweest, 
geleid door experts en mensen van de NOB. Lisette en Erna hebben aan een aantal 
workshops deelgenomen, onder andere ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’, 
‘Interactieve werkvormen in de klas en tijdens de online lessen’, en ‘Poëzie en muziek in 
de klas’. Het bestuur heeft deelgenomen aan de bestuurssessie. We hebben allemaal 
veel inspiratie opgedaan!

Nieuws uit de peutergroep en kleutergroep

In de peutergroep en kleutergroep wordt samen met juf Lisette hard gewerkt. En het is 
heel gezellig!

We zijn bezig met het thema "herfst". De peuters hebben de kleuren geleerd die we in 
de herfst zien: rood, geel en groen. We hebben spelletjes gespeeld met de kleuren en 
het liedje geleerd van "op een grote paddenstoel". Anneke en Charlotte hebben de 
kabouter laten zien die ze thuis hebben. Zou het de kabouter Spillebeen zijn? De 
peuters hebben spinnenhoeden gemaakt, deze zijn heel mooi geworden. 

In de kleutergroep wordt ook gewerkt met het thema "herfst". Tijdens de 
Kinderboekenweek is er geleerd over voreger en spelletjes van vroeger. Tijdens de 
vossenjacht in het park hebben we sommige van deze spelletjes van vroeger 
gespeeld, zoals spijkerpoepen. We hebben twee letters geleerd de "i" en de "k" en de 
klanken en gebaren die bij deze letters horen. De spinnenhoeden voor Halloween zijn 
mooi geworden. We hebben geleerd hoeveel poten een spin heeft en tot 8 geteld.  



Nieuws uit de middenbouw

In de middenbouw wordt elke week, samen met juf Erna en meester Larry, goed geoefend met 
lezen. En dat is te merken, want het lezen gaat heel erg goed! 

Femke, Astrid en Andreas hebben al veel letters geleerd, en ze kunnen al veel woorden en 
zinnetjes lezen. We werken in de werkboekjes van Veilig Leren Lezen, maar er worden ook 
andere activiteiten gedaan, zoals joggen en ondertussen woorden flitsen, of een bingo. Toen 
we iets in huis gingen zoeken dat begint met de letter ‘p’, kwamen we erachter dat veel 
kinderen in de groep een poes hebben. 
Ook oefenen we met het schrijven van de letters en woorden. Schrijven van de letters doen we 
niet alleen op papier, nee, we schrijven ook in de lucht. Met onze vinger schrijven we 
ieniemienie kleine letters of juist hele grote, of we maken de letter met ons hoofd, onze neus of 
onze billen :-)

Nils en Nina oefenen elke week thuis een verhaaltje wat we in de les samen lezen. Ook lezen we 
elke week een tekst waarmee we begrijpend lezen oefenen. Dat zijn altijd leuke verhaaltjes, met 
soms best lastige vragen! Niet alleen lezen ze verhaaltjes, samen met meester Larry hebben ze 
een Halloween verhaal verzonnen. We lezen niet alleen, we zijn ook begonnen met spelling. Hoe 
kan ik woorden schrijven? Welke klanken hoor ik?

We hebben verschillende thema’s gedaan. Natuurlijk zijn we bezig geweest met de 
Kinderboekenweek met het thema ‘en toen’, we hebben het gehad over ‘feest’ en ‘kleding’ en 
‘Halloween’ mocht ook niet ontbreken. Op dit moment werken we met het thema ‘herfst’.

Het Podium is een vast onderdeel van de les. Door iets te laten zien en erover te vertellen, 
oefenen we niet alleen om in het Nederlands iets te vertellen en vragen te beantwoorden, we 
leren elkaar ook steeds beter kennen.

Filmavond Jackie en Oopjen

Via de Nederlandse school in Southern California 
hadden we de mogelijkheid om de nieuwe 
Nederlandse film Jackie en Oopjen te kijken.

In 10 ‘De Brug huiskamers’ werd in het weekend van 16/17 oktober deze film 
bekeken. Het was een leuke film, waar jong en oud van genoten heeft.



Schrijversbezoek aan de NTC scholen in de Verenigde Staten

Hou je agenda vrij: op zaterdag 21 november zullen Nederlandse 
kinderboekenschrijvers de NTC scholen in de US bezoeken (via Zoom). 

Mylo Freeman: schrijfster van onder andere het boek ‘Tweeling’ - bezoekt de 
groepen 2 en 3 (kleuters en middenbouw)

Selma Noort: schrijfster van onder andere het boek ‘De zee kwam door de 
brievenbus’ - bezoekt de bovenbouw groepen

Binnenkort ontvangen jullie een email met meer informatie, en hoe je je 
hiervoor aan kunt melden.



Kinderboekenweek en vossenjacht

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar was ‘en toen’. Tijdens de lessen is hier in alle 
groepen aandacht aan besteed. Begrippen als gister, vorig jaar en vroeger zijn veel 
genoemd, en de kinderen hebben bijvoorbeeld geleerd over Oud-Hollandse spelletjes.

De vossenjacht in het park op zondag 25 oktober stond ook in het teken van de 
Kinderboekenweek - ‘en toen’. De kinderen (en families) zijn in groepjes op zoek gegaan naar 
vossen. Op zoek naar een jager, een boer, Vincent van Gogh en een dame in klederdracht. 
Bij elke vos deden de kinderen een activiteit. Wie kan met stoepkrijt een tekening maken in de 
stijl van Vincent van Gogh? Wie kan het snelst zaklopen? Het vaakst touwtje springen? Het 
verst besjes schieten met een pvc buis? 

De vossenjacht was een groot succes! De kinderen deden met 
enthousiasme mee, en het was heel fijn om elkaar even te 
kunnen zien!

Nieuws uit de bovenbouw

We hebben een goede start gemaakt in de bovenbouw! Meester Larry en ik vinden het heel 
knap hoe de kinderen, op woensdagmiddag om 17.00 uur, zo actief mee doen met de lessen. 
We zijn op verschillende manieren met de Nederlandse taal bezig, waarbij de kinderen 
gestimuleerd worden om veel te praten. Zo beginnen we de les meestal met een stelling waar 
iedereen zijn of haar mening over kan geven.

We zijn bezig geweest met het verder leren van de woordsoorten. Lidwoorden, zelfstandige 
naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden en de stoffelijke bijvoeglijke 
naamwoorden. We oefenen dit in de les, maar ook door het spelen van een Kahoot als 
huiswerk.

Voor spelling hebben we de spellingscategorieën die we vorig jaar geleerd hebben 
herhaald. We zijn nu begonnen met het leren van de categorie ‘klankgroepenwoord’. Dit is 
een uitdagende maar belangrijke spellingscategorie, waarbij je steeds 4 stappen moet doen. 
We gaan deze categorie de komende tijd oefenen.

Er zijn al heel wat leuke onderwerpen in Nieuwsbegrip voorbij gekomen. Een auto gemaakt 
van afval, een ontspoorde metro, Super Mario die 35 jaar bestaat… We lezen hierover, maar 
we leren ook veel woordenschat aan de hand van deze onderwerpen.

Natuurlijk doen we ook projecten waarbij verschillende aspecten van de Nederlandse taal 
geoefend worden. Bijvoorbeeld een interview houden met een familielid. Een project wat ik 
heel leuk vond, was het zelf maken van een weetje van de week over een persoon of 
onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis. De kinderen hebben een presentatie gemaakt, 

er een raadsel bij bedacht, en het in de klas gepresenteerd. Super!


