17 december, 2014.

Beste ouders en leerlingen van `De Zandloper`,

De eerste helft van het schooljaar ligt alweer achter ons.
Velen van ons vliegen over zee, om met familie en vrienden de feestdagen door te
brengen. Dat wordt hopelijk heerlijk genieten !

Het waren fijne maanden voor de leerlingen van onze school, en ook voor de juf.
We werken in kleine groepen, zodat er voor iedereen genoeg tijd en aandacht kan
zijn.

We kunnen terugkijken op een heel leuk sinterklaasfeest.
Op de mooie locatie van de Residentie werd Sint met zijn Pieten hartelijk
ontvangen, nadat hij met een pirogue in onstuimige vaart was gearriveerd.
Sint had veel aandacht voor elk kind en toen kwam de hoofdpiet ook nog eens met
zo’n heerlijk snoeppakket tevoorschijn.
De kadootjes kwamen onder luid gejuich van de oranje glijbaan afgegleden,
vergezeld door snoepjes en pepernoten.
Op school hebben de jongste leerlingen voor het eerst gewerkt met `Hotel Hallo`,
de nieuwe taalmethode.
De lesboeken werden enthousiast ontvangen, misschien omdat ze door Zwarte Piet
waren gebracht ?
Elke vrijdag nemen de leerlingen voortaan opdrachten mee naar huis die op school
zijn gemaakt en waarmee thuis verder kan worden geoefend. Op deze manier gaat
het Nederlands leren lekker snel.
In deze methode worden ook veel mogelijkheden aangegeven om thuis op de
computer taalspelletjes te spelen, hierover volgt nog verdere informatie.
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De oudste leerlingen hebben hun eerste boekbespreking gehouden. De kinderen van
de middenbouw beginnen hiermee na de kerstvakantie.
De leerlingen van V.O. hebben zich op examenteksten gestort , want sommigen van
hen gaan binnenkort een staatsexamen afleggen voor het onderdeel Nederlands.

Deze week krijgen de leerlingen de rapporten mee naar huis.
In deze mail vinden jullie het rapport ook nog eens als bijlage,

LET OP!
Aangezien wij het lesrooster van de A.I.S.B. volgen, is er op maandag 5 januari ook
geen les op onze school. We starten weer dinsdag 6 januari.

Bij deze wens ik jullie allemaal een heel fijne vakantie en een goede reis.
Ik hoop jullie allemaal weer terug te zien in januari 2015.
HARTELIJKE GROET,
Emilie van Deursen.
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