21 oktober 2015.
Beste ouders.
Zo bijna aan het eind van oktober ben ik trots om de eerste Strooizand te
schrijven. Het werd tijd zult u misschien zeggen. Maar ik deed de nodige
uitwisseling steeds per mail, zonder aan Strooizand te denken.
Sinds twee maanden alweer zijn we goed bezig en ik kan zeggen dat ik de
leerlingen goed heb leren kennen en zij mij. In alle groepen heerst een fijne
sfeer en we werken hard.
Na dit lange vrije weekend gaan we beginnen met boekbesprekingen en zal
ik in de periode voor de kerst hier en daar wat methode gebonden toetsen
gaan geven. Voor de kerst brengt uw kind het eerste rapport mee naar huis.
Half november komen er twee nieuwe leerlingen bij, Efia (14 jaar) en Denise
van 9. Omdat zij op de AISB dagschool gaan volgen komt Efia bij de VO
groep van maandag en Denise bij de PO groep dinsdag en donderdag.
Vanaf midden januari komen er nog twee PO kinderen bij. Dat gaat dus de
goede kant op met het leerlingen aantal. Nu zijn er 12 ingeschreven
leerlingen, in het nieuwe jaar in totaal 14.
Zoals jullie op de jaarkalender in de Schoolgids lazen is er morgen,22 okt,
geen NTC les i.v.m. de Fall break op de AISB.
14 oktober hebben we de eerste ouderbijeenkomst gehad, dank voor jullie
deelname. Voor een ieder die zich aangesproken voelt: we zoeken een
nieuwe betrokken ouder die zich voor een of meer jaren bij het bestuur van
de Zandloper wil voegen.
De voorbereidingen voor 5 december zijn ook al in volle gang en ik kijk er
naar uit om de Sint te ontvangen op Huize “ Residentie”. Het feest zal op de
zaterdag 5 dec zelf zijn. U ontvangt later meer informatie.
Met de hartelijke groeten
Attie van den Berg
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