2 juni 2014

Beste ouders,

DE LAATSTE SCHOOLWEEK VAN DIT JAAR !!!!!
De laatste schooldag van de A.I.S.B. is op vrijdag 6 juni a.s.
Dit betekent ook voor onze Nederlandse school dat dan de vakantie begint.

Jullie hoofd staat waarschijnlijk meer naar vakantieplezier dan naar schoolnieuws,
maar toch wil ik jullie nu al informeren over enkele zaken betreffende het nieuwe
schooljaar.
De eerste schooldag van DE ZANDLOPER is maandag 25 augustus
(de A.I.S.B begint de week daarvóór, op dinsdag 19 augustus).
Ik heb een indeling gemaakt voor de verschillende lesgroepen voor komend
schooljaar.
Er is een redelijke kans dat er wijzigingen in dit lesschema komen, want enkele
belangrijke gegevens zijn nog niet bekend, zoals de schooltijden van de leerlingen
die op de Franse dagschool zitten.
De A.I.S.B. heeft enkele schooltijden veranderd.
Hierdoor is er ook een verandering in onze schooltijden op woensdag en donderdag.
Op woensdag is er les van 15.00 – 17.00 uur, op donderdag van 14.00 – 16.00 uur.

Voorlopig gaan we uit van het volgende rooster:
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MAANDAGMIDDAG: 15.00 – 17.00 uur
Florianne de Nooijer
Bastiaan de Nooijer
Yannick Nelen
Laura van Dillen
DINSDAGMIDDAG: 15.00 – 17.00 uur.
Mathijs Deelen
Aida Sarr
Lucie Deelen
Lucas van Campen
Amadou Sarr
WOENSDAGMIDDAG: 15.00 – 17.00 uur.
Lucas van Campen
Amadou Sarr
Yan van Till
Beatriz Soares
Fiona Gaudissart
Paul Gaudissart
DONDERDAGMIDDAG: 14.00 – 16.00 uur.
Matthijs Nelen
Mathijs Delen
Aida Sarr
Lucie Deelen
VRIJDAGMIDDAG: 15.00 – 17.00 uur.
Yan van Till
Beatriz Soares
Fiona Gaudissart
Paul Gaudissart
De splitsing in enkele groepjes leerlingen heb ik aangebracht om de ene keer in iets
grotere groepjes te kunnen werken, waardoor er meer varieteit is in sociale
contacten en de andere keer kleine groepjes te vormen, waardoor meer aandacht
geschonken kan worden aan de werkelijke lesstof.
Ik hoop dat we deze indeling kunnen blijven volgen, want vooral de jongste
leerlingen hebben veel moeite om te wennen aan veranderde lesdagen.
Ik wens jullie een heerlijke vakantie toe en een fijne tijd met jullie kinderen, die ik
nu een hele tijd zal moeten missen!
HARTELIJKE GROET,
EMILIE VAN DEURSEN.
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