Strooizand 1, 25 augustus 2008
Beste ouders,
Van start!
Vandaag is de eerste dag van schooljaar 2008/2009 op De Zandloper. De kinderen van de
onderbouwgroep (groep 1 t/m 4) zullen vandaag weer beginnen en de kinderen van de
bovenbouw (groep 5 t/m de brugklas) morgen. Hopelijk is iedereen er weer klaar voor; ik wel!
(Voorlopige) groepsindeling
Op dit moment ziet de groepsindeling er als volgt uit.
Groep 1
Madeleine Waslander
N’Yele Traore
Robin van Riezen
Groep 2
Emma Mebius
Emma Verkuijl
Groep 3
Pauline Verstraeten
Sarah Clappers
Lester Oomen
Groep 4
Coen Ploeger
Groep 5
Jules Verstraeten
Charlotte Waslander
Moctar Coulibaly
Ellen Ploeger
Arthur
Groep 6
Jimmy Sana
Bartel Barning

Groep 7
Aziz Coulibaly
Anouk Verstraeten
Mathilda Munstege
Groep 8
Senou Fofana
Olaf Barning
Marty Sana
Brugklas
Paul Wennink

Er kunnen nog wijzigingen optreden n.a.v. te voeren oudergesprekken en door nieuwe
aanmeldingen. Groep 1 zal zich sowieso al snel uitbreiden, omdat er een aantal kinderen
binnenkort 4 jaar worden en dan dus oud genoeg zijn om naar De Zandloper te komen.
Schoolgids
De schoolgids met daarin alle informatie over De Zandloper en het komende schooljaar zal in
de tweede schoolweek uitkomen en mee naar huis gegeven worden aan alle oudste kinderen
van elk gezin. Het vakantierooster en de definitieve leerlingenlijst zijn daarin terug te vinden.
Woordenschat
De meeste kinderen die vorig jaar in een van de bovenbouwgroepen van De Zandloper zaten,
hebben hun werkboek van ‘Woordenschat’ mee naar huis genomen met het idee om daar in de
vakantie nog in te kunnen werken. Ik zou het fijn vinden als deze schriften weer terug naar
school mee worden genomen om hier na te kijken en eventueel verder af te maken. Kunt u
ervoor zorgen dat het werkboek deze week wordt meegenomen door uw kind(eren)?
Koen Willems
Vorig jaar werd ik bij de lessen aan de onderbouwgroep en ook tijdens toetsafnamen bij de
bovenbouwgroep geholpen door Renee Raijmakers. Zij is inmiddels terug naar Nederland en
gelukkig is er voor het komende schooljaar ook weer iemand gevonden die assisteert bij de
lessen op maandag en woensdag, namelijk Koen Willems. Hij heeft vorig jaar ook al een tijd
hier gewerkt toen Renee afwezig was en zal per 3 september weer beginnen. Hier ben ik erg
blij mee.
(E-mail) adressen
Mocht u een ander of een adres, e-mailadres of telefoonnummer hebben, zou u dat mij dan
willen doorgeven. Zo kan ik ervoor zorgen dat iedereen De Strooizand of andere informatie
van school ontvangt en dat de namenlijst in de schoolgids up to date is.
Vriendelijke groeten,
Evelien Ligteringen

