Beste ouders,
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Nieuwe leerling
De onderbouwgroep is uitgebreid met alweer een nieuwe leerling; Oscar de Wolf. Welkom op
school Oscar! Groep 1 bestaat nu uit 7 leerlingen en het totaal aantal leerlingen op de
Zandloper staat nu op 27.
Wat hebben we zoal gedaan?
De groepen 1 en 2 zijn de laatste weken druk geweest met het maken van de toetsen van het
CITO Leerlingvolgsysteem. Er stonden twee toetsen op het programma; Ordenen en Taal voor
Kleuters. Deze worden in januari en in juni afgenomen om te kijken hoe de kinderen zich
ontwikkelen en om te vergelijken met hun eerdere resultaten en de Nederlandse maatstaven.
De afname is nog niet helmaal rond, i.v.m. een aantal kinderen die ziek waren.
De bovenbouw heeft naast de gebruikelijke taal-, spellings- en woordenschatlessen gewerkt
met Nieuwsbegrip die de afgelopen week over de griepepidemie in Nederland ging. Alle
kinderen hebben een boekbespreking gehouden en we zijn inmiddels aan de tweede ronde
begonnen. Dit keer mogen ze kiezen of ze een boekbespreking of spreekbeurt houden. Er is
een lijst met uitleg en data mee naar huis gegaan.
Wat gaat er komende weken gebeuren?
De onderbouw heeft drie weken rond het thema bouwen gewerkt en de lessen zullen vanaf
volgende week in het teken staan van sprookjes.
De leerlingen van groep 8 zullen komende week de eindtoets van CITO maken. Dit is dé CITO
toets om te kijken naar welk soort voortgezet onderwijs ze na de basisschool kunnen gaan.
Heel veel succes groep 8ers!
Vakantie
Van maandag 16 t/m donderdag 19 februari is het voorjaarsvakantie op De Zandloper. Er
zullen die week geen lessen worden gegeven.
Meester Koen
Zoals jullie allemaal waarschijnlijk wel weten, heeft Koen Willems dit schooljaar bijna elke
lesdag op de Zandloper geholpen met het geven van instructies, afnemen van dictees,
knutselwerkjes, kringgesprekken, enz. Dit was voor mij ontzettend fijn en gezellig, zeker nu

het leerlingenaantal op school flink is gestegen vergeleken met vorig jaar. Ook voor de
kinderen was het ontzettend fijn dat er een extra persoon aanwezig was tijdens de lessen
waar ze vragen aan konden stellen en die hen kon helpen.
Koen heeft inmiddels een baan bij de DED gevonden en kan dus niet langer blijven assisteren
op school. Helaas! We zullen hem allemaal missen!
Koen, heel erg bedankt voor je inzet voor De Zandloper!
Op woensdag 25 en donderdag 26 februari zullen we onder schooltijd een klein
afscheidsfeestje vieren met de kinderen, want dat zijn de laatste dagen dat Koen hier zal
werken.
Help!
Een hieruit voorkomende vraag is natuurlijk: wie zou er willen komen werken als klassenhulp op
De Zandloper? Zeker bij de lessen aan de onderbouwgroep is het heel erg fijn om een extra
paar handen in de klas te hebben. Voor de woensdagmiddag heb ik al iemand gevonden die kan
komen helpen, maar de andere dagen niet. Zou u zelf willen komen assisteren of kent u iemand
die daarvoor geschikt is en dat ziet zitten? Laat het me dan weten!
Vriendelijke groeten,
Evelien Ligteringen

