Strooizand, april 2013
Beste ouders,

Na ruim 3 weken vrij te zijn geweest is het erg fijn met de kinderen te starten
door stil te staan bij de heropening van het Rijkmuseum in Amsterdam, Nederland.
Alvorens te starten met de les Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip) hebben de
kinderen in het PO én in het VO naar het voor hun bekende jeugdjournaal op niveau
gekeken.
Het bestaan van het museum was voor enkele een ware openbaring. Wellicht een
idee om tijdens een vakantie in Nederland dit museum te bezoeken.
Tijdens deze les komen niet alleen de begrijpend leesonderdelen aan de orde, maar
is er ook ruimte voor het aan de slag gaan met de woordenschatkennis, de
onderdelen rond spreken en luisteren en het onderdeel wereld oriëntatie.
Dat vind ik het fijne aan Nieuwsbegrip.
De afgelopen periode, in maart, heb ik met u het gesprek gevoerd aangaande het
tweede rapport van uw kind.
Ik hoop dat de gesprekken naar volle tevredenheid verlopen zijn.
Naast dat het nodig was u te zien, vond ik het weer fijn u te mogen spreken /
informeren over de ontwikkeling van uw kind wat betreft het NTC – onderwijs.
De komende periode , om precies te zijn volgende week dinsdag starten de VO-ers
met de CITO – toetsen. De uitkomsten van deze toetsen bieden de mogelijkheid uw
kind op de voet te volgen en kan er tijdig bijgestuurd worden. Ook levert het de
onderbouwing voor een advies bij de keuze van een leerweg of schooltype.
Gisteren zijn de kinderen in het VO reeds geïnformeerd over de toetsten, die
aanstaande dinsdag starten.
Met u heb ik het over het bovenstaande gehad tijdens het afgelopen
rapportgesprek.
De kinderen in het PO hebben in de maand mei hun vervolg CITO – toetsen. Samen
werken wij dus de komende periode vooral aan die vaardigheden die nog extra
aandacht vragen.
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U bent misschien via een andere weg reeds op geïnformeerd over de
Koninginnedagviering op 27 april a.s. van de Zandloper op de ASIB.
Namens het organisatiecomité nodig ik u via deze weg van harte uit voor het
Koninklijk Kinderfeest op 27 april a.s.
De informatie vind u in het Nederlands en het Engels in de bijlage van deze
strooizand.
Op 1 mei a.s. is de zandloper geopend van 09.00 uur – 13.00 uur. In het
lesurenoverzicht (een bijlage in de schoolgids) staat deze datum als een dag vrij
aangegeven. Ik denk op deze manier de kinderen die op woensdagmiddag les hebben
de gelegenheid te bieden de gemiste uren van 10 april jl. in te halen.
Let u ook graag op de week van 13 mei?
Vanaf die week hebben de leerlingen PO 1 keer in de week les, in tegenstelling tot
wat er in de schoolgids vermeld staat.
Dus vanaf 13 mei a.s. is De Zandloper op maandag én dinsdag open.
Het gebeurt nog vaak dat sommige kinderen niets te eten bij zich hebben tijdens de
pauze op De Zandloper. Vaak hebben ze het meegegeven ‘ Zandlopertussendoortje’
reeds op, op de dagschool.
Let u er op ‘ genoeg’ mee te geven?

Een fijne voortzetting van de maand!

Lerone Tilborg

dezandloper@yahoo.nl

tel. 71.48.64.14
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