Dag ouders en betrokkenen.

22-02-2016

Nadat in januari de rapporten mee naar huis kwamen heb ik de
oudergesprekken als zeer positief ervaren. Heel prettig om alle ouders
te spreken over hun kinderen en over de vorderingen die ze maken.
In april ontvangt u van ons een ouder tevredenheids-enquête. De
bevindingen hiervan bespreken we dan tijdens een ouderbijeenkomst
die in mei gepland staat.

Gang van zaken op school
De lesdagen verlopen rustig en de meeste leerlingen hebben al hun
eerste boekbespreking gedaan. Prachtig en boeiend om te luisteren
naar een leerling die vertelt over zijn / haar gelezen boek.
De PO kids luisteren met grote spanning, terwijl ik voorlees uit “Super
Juffie”. Het boek is bijna uit. Eerder las ik voor uit “De verhalen van de
boze heks” van Hanna Kraan.
Ik heb de PO leerlingen een boek uit de schoolbibliotheek gegeven.
Soms lezen ze 10 minuten in de klas maar vooral hoop ik dat ze er
thuis in lezen. Thuis geregeld Nederlands lezen is erg wenselijk. Het
boek kan heen en weer mee naar school en naar huis.
De VO leerlingen lezen ook boeken uit de schoolbieb.
Verder werken we elke les met de bekende taalmethodes en hebben
we begrijpend lezen activiteiten nav teksten die online komen op
Nieuws Begrip. Op deze site doen de leerlingen ook elke week een
zinvolle woordenschat opdracht. We kijken geregeld naar het
Jeugdjournaal.
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Ik ben net begonnen met een lessenserie gebaseerd op de nieuwe
Nederlandse natuurfilm “Holland, natuur in de delta”. Ondersteund
door korte video filmpjes waar de leerlingen een realistisch en
interessant kijkje nemen in de prachtige Hollandse delta’s en polders
en kennis maken met z’n bewoners… Er zijn uitnodigende werkbladen
met veel informatie over de prachtige, diverse, gecultiveerde
Nederlandse natuur.


Maandag 22 en dinsdag 23 februari is de Zandloper dicht.



Op zaterdag 27 februari is er een International Fair op de AISB.
Dit jaar komt er een grote Europa tafel waar de Nederlanders
hun typisch Nederlandse lekkernijen kunnen uitdelen. Er zal
natuurlijk ook een Aziatische, een Amerikaanse en een
Afrikaanse tafel zijn.



Van 24 maart t/m 1 april is het voorjaarsvakantie.



Dit schooljaar jaar zijn er geen leerlingen die examens doen. Ik
zal over eventuele Cito toetsing (PO) binnenkort met betreffende
ouders persoonlijk contact opnemen.



Er komt een nieuwe PO leerling bij, Noor. Hij is de zoon van een
Belgisch echtpaar. Hij zit in groep 4 en begint dinsdag 1 maart.

Lessen Basiscursus Nederlands.
We hebben een nieuwe leerkracht op de Zandloper, Annick Verhavert,
zij geeft vrijdagmiddag (15:00 – 17:00) les aan de groep Malinese
medewerkers van de Nederlandse ambassade. Deze mensen maken
een doorstart met hun Basiscursus Nederlands. Emilie is daar vorig
jaar mee begonnen.

Het bestuur.
Binnenkort ontvangt u een schrijven van het bestuur, met een
uitnodiging om na te denken over ouderparticipatie in het bestuur. Het
is een erg zinvolle en ook gezellige tijdsbesteding, immers uw kinderen
profiteren van de aanwezigheid van een goed lopende Nederlandse
school. Wij komen eens in de maand samen voor een vergadering.

Met vriendelijke groet van Attie van den Berg
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