11 februari, 2015

Beste ouders,

Velen van jullie hebben in Nederland mogen genieten van winterse dagen, met alle
plezier dat daarbij hoort.
De overgang naar het erg warme Mali zal misschien wat hard zijn aankomen?
Gelukkig kunnen we in ons fijne schoollokaal gewoon hard doorwerken, want met
de airco en de ventilatoren is het hier zeer aangenaam.

LEERLINGEN.
Tot mijn spijt moet ik jullie meedelen dat het leerlingenaantal van onze school iets is
afgenomen. Vlak vóór de wintervakantie zijn Lucie en Mathijs Deelen verhuisd
naar Madagaskar. Ik vind het erg jammer hen te moeten missen, niet in het minst
omdat ze alle twee een goed gevoel hebben voor de Nederlandse taal en er op
Madagaskar geen Nederlandse school is.
Hopelijk melden zich weer snel nieuwe leerlingen voor onze school.

EN NOG EENS LEERLINGEN.
Eind januari is onze school gestart met een nieuwe lesgroep:
“Begincursus Nederlands”.
De deelnemers zijn Afrikaanse medewerkers van de Nederlandse Ambassade die
graag Nederlands willen leren. Zij nemen een keer per week twee uur les, meestal op
vrijdag van 17.30 – 19.30 uur. Het was een enthousiaste start op 30 januari en
voorlopig is een afspraak gemaakt voor twintig lessen.
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INTERNATIONAL FAIR.
Tijdens de International Fair (van de A.I.S.B.) had de Nederlandse tafel niet te
klagen over klandizie. De poffertjes, oliebollen, de bitterballen, het appelgebak, de
dropjes, de kaas en de stroopwafels werden gretig gekocht door de kenners en
voorzichtig geproefd door de beginnelingen.
Dank aan de keukenprinsen en –prinsessen en andere hulpdiensten !
EXAMEN V.O.
Drie van de vier V.O. leerlingen zijn zich aan het voorbereiden op het Staatsexamen
Nederlands. De exameneisen zijn bekend en besproken met de leerlingen.
Een belangrijk onderdeel van het examen is een literatuurlijst van minimaal tien
Nederlandse boeken.
We hebben al een selectie gemaakt uit de boeken die in onze bibliotheek aanwezig
zijn. Toch heb ik aan jullie het verzoek eens in jullie boekenkast te kijken of er
geschikte boeken bijstaan. Het moeten werken zijn van Nederlandstalige schrijvers
en het mogen ook de meer recente uitgaven zijn.
Bij voorbaat dank!
VRIJE DAGEN.
Rest mij nog jullie erop te wijzen dat er geen lessen zijn op
a.s. vrijdag 13 februari, in verband met een “Teacher-in Service” van de AISB en op
a.s. maandag 16 februari in verband met “Presidents’ Day” (Amerika).

Nog ruim vier maanden te gaan voordat dit schooljaar om is. Er is nog veel te doen,
zoals enkele CITO -toetsen, boekbesprekingen en natuurlijk de gewone lessen.
In april ontvangen alle ouders nogmaals een uitnodiging voor een oudergesprek. Ik
verzoek jullie dringend hieraan gehoor te geven, zodat we goede afspraken kunnen
maken over de voortgang van de leerlingen en de ontwikkelingen die zich nog
kunnen voordoen.

Hartelijke groet,
Juf Emilie.
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