14 mei, 2015

Beste ouders,

HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR IN ZICHT !!!
Zo snel als alles gaat……….

DE ORANJE SPORTDAG:
We kunnen terugkijken op een sportieve en gezellige Oranje Sportdag. Het was een
fantastisch gezicht zoals (heel) jong tot (niet zo) oud samen speelden, sportief bleven
en elkaar hielpen bij het trefbal en flessenvoetbal.
Bijna alle leerlingen en ouders van de school waren aanwezig en ook waren er
onbekende gasten, die nu dus niet meer onbekend zijn.
In totaal waren er 33 deelnemers en zodoende konden we twee goede teams
samenstellen.
Na het sporten was er tijd om in de mooie zwembaden te plonzen, daarna was er een
heerlijk buffet.
Voor herhaling vatbaar!!

OUDERBIJEENKOMST:
Op donderdag 21 mei organiseren wij de tweede ouderbijeenkomst van dit
schooljaar, in ons schoollokaal, om 20.00 uur.
Deze avond zullen we terugblikken op het huidige schooljaar en blikken vooruit
werpen op het komende schooljaar. Hierbij zullen we ook de verschillende
(financiele) scenario’s bespreken voor de komende jaren.
Mede namens het bestuur nodig ik jullie van harte uit om (na de vergadering) het
glas te heffen op een goede voortgang voor alle betrokkenen en de toekomst van “De
Zandloper”.
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STAATSEXAMEN VOORTGEZET ONDERWIJS:
Gisteren (woensdag 13 mei) hebben drie van onze V.O. leerlingen het eerste deel van
het examen Nederlands afgelegd. Dit schriftelijk examen kon worden gedaan op de
Nederlandse Ambassade hier in Bamako. Het mondeling examen zal in juli in
Nederland worden afgenomen.
Florianne, Bastiaan en Laura kwamen vrolijk terug van het examen en zij
verwachten dat ze het goed hebben gemaakt. Zij hebben dan ook vanaf januari
oude examens gemaakt om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. In de laatste
weken maakten zij het hele examenpakket van 2012. Wat samenstelling betreft had
dit een grote overeenkomst met het huidige examen en dat was natuurlijk heel
prettig !
Vanzelfsprekend zijn we erg benieuwd naar het resultaat en wensen we hen veel
succes voor deel twee !!

DE OUDE EN DE NIEUWE JUF:
Zoals jullie in de vorige “Strooizand” hebben gelezen, ga ik Mali en “De Zandloper”
verlaten en vertrek ik naar Mozambique. Ook daar ga ik op de Nederlandse school
werken.
Gelukkig is het bestuur erin geslaagd een geschikte nieuwe juf te vinden.
In augustus start Attie van den Berg als nieuwe leerkracht/directeur op onze school.
Zij woont nu nog in Nederland, maar zij is al een paar keer in Mali geweest en zij
kent Bamako redelijk goed.

FEESTELIJKE LAATSTE SCHOOLDAG:
Op woensdagmiddag 3 juni gaan we het begin van de vakantie vieren.
Juf Aafke heeft haar zwembad beschikbaar gesteld, DANKJEWEL!
We vertrekken om 15.00 uur met de schoolbus naar haar huis, waar de kinderen om
18.00 uur kunnen worden opgehaald.
-----Wie heeft er nog leuke zwembadspulletjes die we mogen lenen?-------

Ik hoop jullie nog allemaal te ontmoeten op de ouderbijeenkomst, zodat ik jullie
persoonlijk kan bedanken voor de prettige samenwerking en het plezier dat ik
mocht beleven aan jullie prachtige kinderen.

Hartelijke groet,
Emilie
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