Strooizand, oktober 2012

Beste ouders,

De eerste zes Nederlandse schoolweken, de ouderinformatiebijeenkomst van
donderdag 27 september jl. en de twee nieuwe aangeleerde spreekwoorden van de
week zijn een feit!
De herfstvakantie kondigt zich reeds aan….
Nogmaals dank aan Juf Ingrid Janszen, die tijdens mijn afwezigheid een krachtige
start gemaakt heeft met de leerlingen. Met frisse moed en vol enthousiasme ga ik
aan de slag met de kinderen; die zelfs na een lange schooltijd laten blijken dat ook
zij er zin in hebben en samen met mij werken aan de opdrachten tijdens de les.
Alhoewel ik nog niet alle ouders gezien en / of gesproken heb was het fijn kennis
te maken met degene die wel aanwezig waren tijdens de ouderinformatie
bijeenkomst.
Tijdens die avond zijn de bestuur- en onderwijsinhoudelijke zaken omtrent het NTC
– onderwijs op de Zandloper belicht.
Door de uitgesproken zorgen c.q. wensen op die avond, ga ik er van uit dat er ook
thuis gewerkt wordt aan een stevige basis omtrent het NTC – onderwijs.
Dat is mooi want samen kunnen zij het ook alleen.
‘ Hallo Wereld’ ‘ is het thema van de Kinderboekenweek die vanaf woensdag 3
oktober jl. gestart is.
Een prachtig onderwerp om tot in de week van 15 oktober in de klas bij stil te staan.
Naast het inrichten van een boekentafel en het onder de aandacht brengen van
boeken van verschillende Nederlandse en niet – Nederlandse auteurs werd met de
kinderen in de onderbouw en de bovenbouw ( daarmee ook de VO-kinderen)
nagedacht over hun rol in deze wereld.
U heeft ze thuis vast gehoord over: ‘ Als ik het voor het zeggen had in de wereld
dan …..’
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Daarnaast hebben de kinderen op creatieve wijze, o.a. geïnspireerd door het
gedicht ‘ Sebastiaan’ van Annie M.G. Schmidt, gewerkt aan gedichten waarin ze zelf
de hoofdpersoon zijn.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek en om de herfstvakantie ‘ werelds’ in te
luiden zullen wij op zaterdag 20 oktober a.s. van 09.30 uur - 12.00 uur met z’n allen
het Nationaal Museum bezoeken.
Aldaar zullen de kinderen op creatief educatieve manier de Kinderboekenweek
afsluiten. U ontvangt hierover een aparte brief.
Geeft u mij voor donderdag 18 oktober a.s. door of u er ook bij bent?
Natuurlijk hoop ik u, ook namens de Zaterdag Activiteiten Commissie, te zien!
Op de voor hun geldende laatste dag voor de herfstvakantie krijgen de kinderen hun
map met de weektaken mee naar huis. Zo kunt u lezen wat wij de afgelopen
periode in de klas gedaan hebben en de feedback die ik uw kind daarop gegeven heb.
Zijn er onduidelijkheden, heeft u een opmerking of een vraag dan hoor ik u graag.
Natuurlijk ontvang ik de weektaken map aan het begin na de herfstvakantie terug.

Hoe meer zielen…
De zandloper verwelkomd Laura van
Dillen en Bruyere Zimmermann. Zij
zijn sinds september en oktober
onderdeel van het leerlingenteam.
De Zandloper is gesloten van maandag
22 oktober tot en met donderdag 25
oktober a.s., dit in verband met de
herfstvakantie. Ik zie uw kind weer
vanaf maandag 29 oktober a.s.
Heeft u
ontvangen?

de

nieuwe

schoolgids

Ik wens jullie allemaal een fijne (vrije)
week toe.

Lerone Tilborg
dezandloper@yahoo.nl
tel: 71.48.64.14
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