Beste ouders,

Strooizand 12, 15 september 2009

De eerste weken
De kinderen hebben alweer 2 weken Nederlandse school gehad, het zijn 2 leuke
groepen. Onvoorstelbaar blijft het dat kinderen na een lange schooldag, toch nog
zoveel energie over hebben.
Met de onderbouwgroep hebben we het gehad over “ Wie ben ik?”. En hoe iedereen
eruit ziet dat hebben ze laten zien op hun verjaardagskalender.
Deze week zijn we begonnen met het thema “boerderij” , bijna iedereen is wel een
keer op de boerderij geweest.
De bovenbouwgroep leert veel over Nederlandse onderwerpen met Nieuwsbegrip.
Enkele onderwerpen die we behandeld hebben, zijn: prinsjesdag, 400 jaar New York
Nederland, bosbranden bij Schoorl.
Hieperdepiep hoera!!
In september zijn er veel kinderen jarig, te weten:
* 3 september
Dioncounda
*6 september
Sarah
*15 september
Thomas
*24 september
Floyd
*25 september
Emma Verkuijl
Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
Klassenassistent
Ook voor de bovenbouwgroep hebben we een klassenassistent gevonden. Patricia
Engels komt ons helpen op dinsdag- en donderdagmiddag, wat erg fijn is.
Iris, de klassenassistent op maandag en woensdag, is voor medisch onderzoek naar
Nederland toe. .We hopen dat alles goed gaat en dat ze weer snel naar Bamako
terug kan komen. Gelukkig wil Petra Waslander komen helpen in de onderbouwgroep
totdat Iris weer terug is.

Inschrijfformulier
Van een aantal nieuwe leerlingen heb ik nog geen inschrijfformulier ontvangen.
Graag zo spoedig mogelijk retour.
Geen school
Op maandag 21 en dinsdag 22 september zijn er geen Nederlandse lessen, dit in
verband met het einde van de Ramadam en fête de l’indépendance.
Kennismakingsborrel ouders, directrice en bestuur
Op donderdag 24 september, van 19.00 uur tot 21.00 uur, zal voor de ouders een
kennismakingsavond plaatsvinden met directrice en bestuur op de Zandloper.
U bent allen van harte welkom!
Kinderboekenweek 2009
De kinderboekenweek in Nederland vindt plaats half oktober. Het thema dit jaar is:
“Aan tafel: alles over eten en snoepen”.
Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan, daarom organiseren we op zaterdag 10
oktober een ‘kinderboekenochtend” rondom bovengenoemde thema. Verdere
informatie komt in de volgende nieuwsbrief.

Heeft u in de loop van het schooljaar nog vragen en/of opmerkingen, laat het me dan
weten.

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

