Strooizand 14, 15 februari 2010
Beste ouders,

Hierbij weer een nieuwe strooizand!

Nieuwe leerling
De onderbouwgroep is uitgebreid met alweer een nieuwe leerling; Elliot Oomen
Welkom op school Elliot! In groep 1/2 zitten nu 14 leerlingen en het totaal aantal
leerlingen op de Zandloper staat nu op 31.

Wat hebben we zoal gedaan?
De groepen 1 en 2 hebben veel geleerd over het letterwinkeltje van Opa Brom.
Ook is de CITO toets Taal voor Kleuters afgenomen om te kijken hoe de kinderen
zich ontwikkelen.
De bovenbouw heeft naast de gebruikelijke taal-, spellings- en woordenschatlessen
gewerkt met Nieuwsbegrip, enkele onderwerpen waren Aardbeving op Haiti, Qkoorts in Nederland en Carnaval.

Dansactiviteit Compagnie Walo
Op zaterdag 16 januari hadden we een druk bezochte dansmiddag, het was fijn dat
er zoveel kinderen en ouders aanwezig waren.
Compagnie Walo heeft ons de eerste stappen van het Afrikaanse dansen aangeleerd,
het was niet altijd even gemakkelijk om het ritme te pakken te krijgen, maar er
werd goed meegedaan en druk geoefend. En aan het einde van de middag liet
Compagnie Walo ons nog even zien hoe het echt moet!

Hieperdepiep hoera!!
In januari en februari zijn er weer veel kinderen jarig, te weten:
* 9 januari
N’Yele
*28 januari
Oscar
*20 februari
Madeleine
*28 februari
Aicha
Allemaal van harte gefeliciteerd!!!

Opknapbeurt school
In de kerstvakantie zijn alle stoelen en tafels opgeknapt en opnieuw gelakt. Ook is
er een kast aangeschaft waarin de kinderen hun schooltassen kunnen zetten.
Volgende week wordt gestart met het schilderen van de muren en plafonds.

Voorjaarsvakantie
In de week van 22 tot en met 26 februari is het voorjaarsvakantie, de Nederlandse
school is dan gesloten. We beginnen weer op maandag 1 maart.

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

