Beste ouders,

Strooizand 2, 16 september 2008

Schoolgids
Vorige week hebben alle leerlingen de schoolgids mee gekregen (1 per gezin). Hierin vindt u
alle informatie over het komende schooljaar op de Zandloper. Zo ook het vakantierooster en
de namenlijst.
Veranderingen in de groep
De namenlijst achterin de schoolgids is al niet meer up to date. Inmiddels zijn er twee
leerlingen bijgekomen, te weten Lena de Wolf en Angeli de Buck die beiden in groep 4 zitten
en dus op maandag en woensdag de lessen van de onderbouwgroep volgen. Senou Fofana en
Paul Wennink zullen dit jaar niet (meer) deelnemen aan de lessen van de bovenbouwgroep.
Nieuw telefoonnummer
De oplettende lezer was het misschien al opgevallen; zoals bovenaan de Strooizand en in de
Schoolgids te lezen is, heeft de Zandloper een nieuw telefoonnummer gekregen: 438 96 11.
Het oude nummer blijft nog even in de lucht, maar zou u voortaan op het nieuwe nummer
willen bellen?!
Fête de l’independance
Maandag 22 september viert Mali de onafhankelijkheid en is er een vrije dag ingepland voor
de Zandloper. De onderbouwgroep heeft volgende week dus maar 1 keer les.
Koen Willems
Zoals al was vernoemd in de schoolgids en eerdere Strooizand helpt Koen Willems dit
schooljaar op de Zandloper. Omdat de groepen dit jaar groter zijn dan vorig jaar is besloten
ook van zijn hulp gebruik te maken bij de lessen aan de bovenbouwgroep. Hij is dus elke
schooldag aanwezig en assisteert bij het geven van uitleg aan groepjes en individuele
leerlingen.
Kennismakingsborrel
Donderdag 25 september zal er aansluitend aan de les van de bovenbouw een borrel worden
georganiseerd voor alle ouders en kinderen van de Zandloper. Onder het genot van een hapje

en drankje kan iedereen met elkaar kennismaken of bijkletsen. De borrel zal plaatsvinden op
het schoolplein van 16.30 uur tot 18.00 uur.
Boeken lezen!
In de vakantie zijn er door school veel nieuwe leesboeken aangeschaft voor de bibliotheek. De
kinderen hebben er al veel plezier van gehad; er zijn al heel wat boeken uitgeleend.
Vanaf deze week begint de bovenbouwgroep met de wekelijkse boekbespreking (elke week is
er een leerling die een boekbespreking moet houden voor de groep). Zij hebben hier een
planning en uitleg over mee naar huis gekregen.
De kinderen van groep 3 en 4 zijn deze week begonnen met een wekelijks ritme van boekjes
lenen uit de bibliotheek. Elke maandag gaan we met zijn allen naar de bibliotheek om een boek
uit te zoeken dat ze thuis moeten lezen. De maandag erna nemen ze die weer mee en ruilen
het boek voor een nieuwe.
Bij beide activiteiten is het belangrijk dat er vanuit thuis aanmoediging/hulp/interesse/druk…
is en ze allemaal hun leestaak zo goed mogelijk kunnen doen. Kunt u hierbij helpen?
Ziek/afwezig…meld het even
Als uw kind niet op school aanwezig kan zijn, zou u mij dat dan op tijd kunnen laten weten. U
kunt het ’s ochtends mailen of tussen half 2 en half 3 doorbellen op 438 96 11. Het is fijn als
ik het op tijd weet, zodat ik er rekening mee kan houden bij de voorbereiding van de lessen.
Kinderboekenweek
Van 1 t/m 11 oktober is het in Nederland weer Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema
poëzie. Natuurlijk gaan wij op school daarmee aan de slag! Het thema zal op zaterdag 11
oktober worden afgesloten met een ‘Kinderboekenbal’. Alle kinderen zijn die dag van 10.00 uur
tot 12.00 uur van harte welkom op de Zandloper. Verdere informatie volgt!
Vriendelijke groeten,
Evelien Ligteringen

