Beste ouders,

Strooizand 11, 27 augustus 2009

Een nieuw schooljaar en een nieuwe juf!
Nog even en dan begint het nieuwe schooljaar voor de kinderen op de Nederlandse
School. Aanstaande maandag, 31 augustus, gaan we van start. Een nieuw schooljaar
en een nieuwe juf.
Ik ben Marij van Bommel, getrouwd met Joris van Bommel en samen hebben we 2
kinderen, Teun en Cato. Sinds 2 weken zijn we hier en genieten volop. Mijn man is
werkzaam op de Nederlandse Ambassade als eerste secretaris (Onderwijs) en
ikzelf ben druk bezig met de voorbereidingen voor de eerste lessen op de
Zandloper. Momenteel wonen we bij de Nederlandse school, wat erg prettig is
voor ons allen.
De afgelopen jaren heb ik gewerkt in Den Haag op verschillende basisscholen.
Daarvoor was ik werkzaam als directeur/leerkracht op NTC scholen in Parijs,
Frankrijk en Ouagadougou, Burkina Faso.
Ik zie er erg naar uit om volgende week te starten met de Nederlandse taal- en
cultuurlessen en hoop dat we er samen met de kinderen en ouders een fantastische
schooljaar van kunnen maken!!
Groepsindeling schooljaar 2009-2010
Dit schooljaar staan er 31 leerlingen ingeschreven, waarvan er 4 in de loop van het
schooljaar zullen instromen op het moment dat ze 4 jaar zijn.
Een kleine verandering zal plaatsvinden, de onderbouwgroep zal bestaan uit groep
1,2 en 3 en de bovenbouwgroep uit groep 4,5,6,7 en 8.
De onderbouwgroep heeft les op maandag- en woensdagmiddag van 14:30 uur tot
16:30 uur, de bovenbouwgroep heeft les op dinsdag- en donderdagmiddag van 14:30
uur tot 16:30 uur.
Binnenkort zult u de jaarkalender 2009-2010 van de Zandloper ontvangen.

De leerlingenlijst ziet er als volgt uit:
Onderbouwgroep: groep 1/2/3
Groep 1:
1.Oscar de Wolf
2. Eva Mimi Clappers
3. Dioncounda Fofana
4. Teun van Bommel
Groep 2:
9. N’Yele Traore
10. Madeleine Waslander
11. Floyd Oomen
12. Nienke Mebius

5. Justin Hernandez – de Buck (per november 4 jaar)
6. Bernebau Baeten (per december 4 jaar)
7. Elliot Oomen (per december 4 jaar)
8. Samba Traore (per maart 4 jaar)

13. Xavier Cantela
14. Ro Beaten

Groep 3:
15. Emma Mebius
16. Emma Verkuijl
17. Laura Dankelman
18. Lisa Kounikorgo
Bovenbouwgroep: groep 4/5/6/7/8
Groep 4:
19. Lester Oomen
20. Sarah Clappers
Groep 5:
21. Lena de Wolf
22. Angeli Hernadez – de Buck
23. Coen Ploeger
24. Thomas Kounikorgo
Groep 6:
25. Charlotte Waslander
26. Ellen Ploeger
27. Arthur van Campen
28. Aicha Kounikorgo

29. Federica Dankelman

Groep 7:
30. Jimmy Sana
Groep 7/8:
31. Mathilda Munstege

Ook dit schooljaar hebben we een klassenassistent, Iris Wenink. Zij zal in ieder
geval mee helpen in de onderbouwgroep en ook kleine groepjes begeleiden met
verschillende activiteiten. Het is fijn dat ze ons komt ondersteunen.

Inschrijfformulier
Van een aantal nieuwe leerlingen heb ik nog geen inschrijfformulier ontvangen. Deze
kunt u terugvinden op de website www.dezandloper.org of direct bij mij opvragen.
Graag zo spoedig mogelijk retour.
Informatie
Voor informatie betreffende de school, de jaarplanning, het curriculum etc. kunt u
altijd contact met me opnemen. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om een
informatie-avond te realiseren.
Heeft u in de loop van het schooljaar nog vragen en/of opmerkingen, laat het me dan
weten.

Vriendelijke groeten,
Marij van Bommel
Directeur/leerkracht De Zandloper
dezandloper@yahoo.nl
tel: 76661353

