Beste ouders,

Strooizand 8, 22 april 2009

Wat hebben we gedaan?
Na de vakantie hebben alle kinderen gewerkt over tegenstellingen. Ze hebben
gezocht naar plaatjes in diverse tijdschriften en daarmee zijn posters gemaakt. Die
zijn in de klas te bewonderen.
Deze week is begonnen met het thema ‘Koninginnedag’. Hierover zullen we twee
weken werken. De onderbouw heeft het gehad over het koningshuis, zowel het
Nederlandse als het Belgische. De bovenbouw heeft gisteren een begrijpend lezen
les over de aanstaande feestdagen gemaakt (dus ook over 4 en 5 mei). Wat wordt er
nou precies gevierd, waarom doen we dat? Als het goed is weten ze er nu alles van!
Kinder-Koninginnedag!
Volgende week donderdag is het Koninginnedag. Feest dus!
Het zou leuk zijn als de kinderen van de bovenbouwgroep die op donderdag les
hebben, oranje kleren aandoen! We zullen die middag werken, maar ook zullen we
een Koninginnedagquiz spelen.
Het feest voor alle kinderen is op zaterdag 2 mei. Van 10 tot 12 uur ’s ochtends zijn
alle kinderen van harte welkom op de spelletjesochtend. De kinderen hebben me al
een heleboel suggesties gegeven van spelletjes die ze graag zouden willen spelen!
Naast het gebruikelijke blikgooien, koekhappen en steltenlopen, zullen er diverse
waterspelletjes worden gespeeld. Houd er rekening mee dat uw kind(eren) dus nat
kunnen worden en geef ze eventueel een handdoek en droog shirt mee.
Ik hoop dat iedereen (in het oranje) van de partij is! Nederlandse kinderen die niet
op De Zandloper zitten, maar wel graag mee willen doen met de spelletjesochtend,
zijn ook welkom. Zegt het voort dus!
Help!
Om zoveel mogelijk activiteiten te kunnen doen, is ouderhulp op zaterdagochtend 2
mei zeer gewenst. Kunt u helpen bij het begeleiden van een spel? Geef het mij dan
voor volgende week donderdag 29 april per mail door, zodat ik daar rekening mee
kan houden en u kan inplannen bij een activiteit.

Laatste schooldag
In de schoolgids van dit jaar staat het al vermeld, maar toch nog even een
herinnering… De laatste schooldag op De Zandloper staat gepland voor woensdag 24
juni voor de onderbouw en donderdag 25 juni voor de bovenbouw. Mocht u eerder op
vakantie gaan, geef mij dit even door per mail. Dan kan ik hier rekening mee houden
bij de planning van de taken, de afname van de toetsen voor het Cito
leerlingvolgsysteem, de rapporten en -gesprekken op het eind van het jaar en bij
het meegeven van alle schriften e.d..
Als ik niks verneem, ga ik er vanuit dat uw kind(eren) tot aan de laatste dag naar de
Nederlandse school komen.
Vriendelijke groeten,
Evelien Ligteringen

