Beste ouders en leerlingen.
In deze tweede nieuwsbrief van het schooljaar begin ik met de
vermelding dat we een fantasisch Sinterklaas feest hebben gevierd
met zn allen. Er waren verrassend veel Belgische families en ook
verrassend veel kleintjes van onder de drie. Heel leuk om dit feest
mee te maken in Mali. Zo een totaal andere setting dan in de kou op
de kade te staan zwaaien met een vlaggetje. Via deze nieuwsbrief
dank voor alle vrijwilligers die hebben geholpen om dit feest mogelijk
te maken. Wellicht komen er volgend jaar gevarieerd gekleurde
Pieten??
Het is terwijl ik dit schrijf bijna Kerstvakantie , ik kijk terug op een
bewogen eerste helft van het schooljaar.
Wat is het bijzonder dat je in zo een korte tijd zoveel mensen leert
kennen. Sommige leerlingen bezoeken de Zandloper al een paar jaar
en anderen zijn net als ik nieuw dit jaar. De kring van leerlingen, hun
ouders en bestuur is niet groot maar wel groots in aandacht voor
elkaar en in het geven van aandacht en support. Alle leerlingen zijn
gemotiveerd en werken goed. Ik denk dat ieder kind zn plekje wel
heeft gevonden in de groepen van de Zandloper.
De basisschoolkinderen PO krijgen net als de VO leerlingen eind
januari hun verslag / rapport mee. Na de Kerstvakantie zijn er cito
toetsen voor de PO kinderen en doen alle leerlingen een
boekbepreking. In de Kerstvakantie lekker geen huiswerk maar wel
tijd om een boek te lezen.
Vlak na de rapporten nodig ik de ouders weer uit voor gesprekken over
en met hun kinderen.
Ik dank jullie voor een goed eerste half schooljaar (bijna) en ik wens
een ieder een fijne Kerst en een gelukkig, gezond en veilig 2016.
Met vriendelijke groet Attie van den Berg.
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Omdat ik graag mijn dochters, kleinzoontjes en mijn vader weer zie ga
ik 17 december naar Nederland. Voor iedereen die ook reist : Goede
reis en kom veilig weer terug naar Mali.
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