Strooizand 18, 3 juni 2010

Beste ouders,
Hierbij alweer de laatste strooizand van dit schooljaar!

Karoakefeest
Wat een gezellig eindejaarsfeest hebben gehad! En wat een geweldige verborgen
zangkwaliteiten kwamen er naar boven. Fijn dat jullie er met zovelen waren om zo
samen een goed schooljaar af te sluiten.
Rapporten
Alle oudergesprekken zijn weer geweest. Het was prettig om samen met de ouders
over de voortgang van de kinderen te praten. Alle kinderen hebben hard gewerkt en
kunnen trots zijn op hun rapport!!
Hieperdepiep hoera!!
In juni, juli en augustus zijn de volgende kinderen jarig:
15 juni
Eva Mimi
15 juli
Xavier
31 juli
Jimmy
11 augustus Angeli Jane
Alvast gefeliciteerd met je verjaardag!
Laatste les
A.s maandag 7 en dinsdag 8 juni zijn alweer de laatste lessen voor de Nederlandse
school. We gaan dit schooljaar op een gezellige manier afsluiten. Aan de ouders
wordt gevraagd om iets lekkers mee te geven aan de kinderen zodat we er met z’n
allen van kinderen smullen!!

Voor Emma en Nienke Mebius en voor Sarah en Eva Mimi Clappers is het echt de
laatste les op de Zandloper. Zij gaan verhuizen naar respectievelijk Kenia en Ghana.
We zullen jullie missen! Veel plezier op je nieuwe school!!

Schooljaar 2010-2011
We starten volgend schooljaar weer in de week van 30 augustus. Zoals het er nu
uitziet, zal de groepsindeling als volgt zijn;
Onderbouwgroep (groep 1-2-3) start op maandag 30 augustus;
Bovenbouwgroep (groep 4-5-6-7-8-) start op dinsdag 31 augustus.
De lessen starten 15 minuten later omdat de AISB hun lesrooster heeft verlengd
met 10 minuten. De lestijden voor de Zandloper zullen als volgt zijn van 14:45 uur
tot 16:45 uur.
Voor de onderbouwgroep zal Petra Waslander de klassenassistent blijven en voor de
bovenbouwgroep Patricia Engels.
Dank
Het afgelopen schooljaar is voorbijgevlogen. Ik heb ervan mogen genieten en dat
komt door de stralende gezichten van de kinderen, de goede hulp van de
klassenassistenten, de enthousiaste ouders en het actieve bestuur. Bedankt
hiervoor!!
Een hele fijne vakantie!!!
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

