Strooizand 17, 7 mei 2010

Beste ouders,
Hierbij weer een nieuwe strooizand!

Koninginnedag
Vorige week hebben we een gezellig Koninginnefeest gehad. Op de vrijmarkt werd
druk verkocht en gekocht. Veel kinderen hadden gelukkig ook nog tijd voor de oud
Hollandse spelletjes.
Fijn dat jullie er met zovelen waren.
Karoake
De laatste zaterdagactiviteit van dit schooljaar zal plaatsvinden op zaterdag 29 mei
voor alle kinderen en ouders. We sluiten schooljaar 2009-2010 muzikaal af met een
karaokefeest. Meer informatie volgt nog, maar schrijf de datum vast op in de
agenda.
Hieperdepiep hoera!!
Deze maand zijn de volgende kinderen jarig:
4 mei Charlotte
4 mei Mathilda
13 mei Teun
18 mei Emma Mebius
Gefeliciteerd met je verjaardag!

Lessen
Dinsdag 25 mei is een feestdag; Journee d’Union Africaine. De school zal dan
gesloten zijn. De kinderen van de bovenbouwgroep zullen deze week eenmalig les
hebben op donderdag 27 mei van 14:30 uur – 16:30 uur.
De laatste lessen dit schooljaar zullen plaatsvinden op maandag 7 en dinsdag 8 juni.
Volgend schooljaar starten we weer in op maandag 30 augustus.
Oudergesprekken
Op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni a.s. zullen de oudergesprekken plaatsvinden. U
zult dan ook het rapport van uw kind(eren) ontvangen.
Om de reistijd voor eenieder zo kort mogelijk te maken, zullen de gesprekken op
maandag 31 mei op school plaatsvinden vanaf 16:30 uur en op dinsdag 1 juni bij mij
thuis vanaf 17:30 uur.
Heeft u een voorkeur qua datum en tijd, dit graag voor 18 mei aan mij doorgeven.
Het definitieve rooster wordt in de week van 24 mei naar u toegemaild.
Schooljaar 2010-2011
Om een voorlopige groepsindeling te kunnen maken, zou ik graag willen weten of uw
kinderen volgend schooljaar wel/niet naar de Nederlandse school komen.
Gelieve dit voor 18 mei a.s. per e-mail doorgeven dezandloper@yahoo.fr

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

