Strooizand 13, 22 oktober 2009
Beste ouders,

Kinderboekenweek 2009
Rondom het thema: “Aan tafel: alles over eten en snoepen” hebben we de afgelopen
veel kunnen doen. We hebben gekeken wat we lekker en niet zo lekker vinden, wat
typisch Nederlandse gerechten zijn, een groenteschaal nagetekend en zelf
pannenkoeken gebakken en opgegeten. Maar het hoogtepunt was toch wel de
zaterdagactiviteit waar we konden eten in restaurant de Zandloper. Alle kinderen
hadden ervoor gezorgd dat de tafel er super netjes uitzag. Wat waren er veel
lekkere gerechten meegenomen maar gelukkig waren er ook veel ouders en kinderen
die ervoor zorgden dat bijna alles op was.
Alweer herfstvakantie
We hebben er alweer een heleboel weken opzitten van hard werken.
De onderbouwgroep heeft veel geleerd over de boerderij en ook over alles wat je
kunt eten en drinken.
De bovenbouwgroep weet nu wat prinsjesdag is, waar de kinderboekenweek over
ging en hoe het staat met het leven van egels in Nederland. Ook wordt er elke week
een boekbespreking gehouden door iemand uit de groep
Volgende week (26-30 oktober) is er geen Nederlandse school, een mooie
gelegenheid om goed uit te rusten. Op maandag 2 november beginnen we weer!
Hieperdepiep hoera!!
Ook in oktober hebben we veel verjaardagen gevierd, te weten:
* 12 oktober
Laura
*15 oktober
Federica
*17 oktober
Nienke
*23 oktober
Ro
Allemaal van harte gefeliciteerd!!!

Klassenassistent
Patricia was voor werk 2 weken in Nederland, maar gelukkig was Sander Dankelman
bereid om voor haar in te vallen. Dank hiervoor!
Zaterdagactiviteit Sinterklaas
Op zaterdag 21 november wordt er op school een sinterklaas”knutsel”ochtend
georganiseerd. Meer informatie hierover volgt binnenkort maar schrijf de datum
vast op in uw agenda.
Heeft u in de loop van het schooljaar nog vragen en/of opmerkingen, laat het me dan
weten.

Vriendelijke groet,
Marij van Bommel
Directrice/leerkracht De Zandloper
dezandloper@yahoo.fr
tel: 76.66.13.53

