Bamako. 19 maart 2015

Beste ouders,

VAKANTIE EN VRIJE DAGEN.
We zijn alweer aanbeland aan het einde van het derde trimester. Wat gaat alles toch
snel!
Vrijdag begint de lentevakantie. Dit is wel een beetje een vreemde benaming in dit
warme land, vinden jullie niet ?
Op maandag 30 maart beginnen we aan het laatste stuk van het schooljaar.
Op maandag 6 april zijn er geen lessen in verband met paasmaandag.
Op 1 mei vieren we de dag van de arbeid en dan wordt er niet gewerkt, over
vreemde namen gesproken…….
ORANJE SPORTDAG.
Nu ik toch met data aan het gooien ben:
Zaterdag 25 april organiseren we weer onze ORANJE SPORTDAG op
“Campement Kangaba”.
Natuurlijk ontvangen jullie hierover nog nadere informatie.
LEERLINGEN VOLGEND JAAR.
Voor het nieuwe schooljaar zijn twee nieuwe leerlingen aangemeld, van
respectievelijk 13 en 15 jaar oud. We hopen natuurlijk dat er nog meer
aanmeldingen zullen volgen !
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OUDERGESPREKKEN.
In de maand april zal ik alle ouders uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.
Meteen bij deze uitnodiging spreken we dan een datum af, op deze manier kunnen
we er dan zeker van zijn dat alle gesprekken zullen plaatsvinden.
VOORTGANG IN HET VOLGENDE SCHOOLJAAR.
Hoewel ik het erg goed naar mijn zin heb in Mali en op deze fijne school, moet ik
jullie toch meedelen dat ik na de zomervakantie niet zal terugkeren op “De
Zandloper”.
Ik heb een nieuwe baan geaccepteerd op de NTC school “De Walvishaai” in
Mozambique. Deze school heeft een groter aantal leerlingen en ook daar zal ik de
enige leerkracht (en directeur) zijn.
Mozambique was al langer een stille wens van mij en het feit dat de voertaal
Portugees is maakt de keuze nog gemakkelijker.
Het bestuur van onze school start zeer binnenkort de sollicitatieprocedure; de
vacature zal onder meer geplaatst worden op de site van de stichting N.O.B, de
overkoepelende organisatie voor alle NTC scholen over de hele wereld.
Vanzelfsprekend zal ik zoveel mogelijk steun bieden bij de sollicitatieprocedure en
ik zal mijn best doen de overgang naar het volgende schooljaar zo soepel mogelijk te
laten verlopen.
Ik heb de leerlingen nog niets verteld over mijn vertrek na de zomervakantie. Zeker
voor de jongere leerlingen zou er verwarring kunnen ontstaan, omdat we eerst nog
deze korte vakantie te gaan hebben.
Rest mij nog jullie een heerlijke vakantieweek te wensen en tot ziens in de week van
30 maart.

Hartelijke groet,
Emilie
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