Beste ouders,

Strooizand 9, 20 mei 2009

Wat hebben we gedaan?
Na twee weken gewerkt te hebben rond het thema ‘de koning(in)’ en ‘Koninginnedag’
werd dit thema afgesloten met een geslaagde spelletjesochtend op zaterdag 2 mei.
Bijna alle kinderen van De Zandloper waren aanwezig en hebben allemaal enthousiast
meegedaan aan de spelletjes en andere activiteiten. Ook ouders hebben genoten;
ook hen heb ik zien blikgooien, springtouwen en spijkerpoepen!
Daarna heeft de onderbouw twee weken gewerkt over een nieuw thema: ‘familie’.
Zowel de onder- als de bovenbouw heeft geknutseld voor Moederdag.
De bovenbouw heeft kringgesprekken gevoerd over de Tweede Wereldoorlog i.v.m. 4
en 5 mei en ook het drama in Apeldoorn op Koninginnedag is door hen besproken.
Wat gaan we komende weken?
De komende twee weken zullen de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem
worden afgenomen bij alle kinderen. Voor de groepen 1 en 2 zijn dat de onderdelen
‘ordenen’ en ‘taal voor kleuters’, voor groep 3 t/m 8 ‘spelling’, ‘woordenschat’ en
‘begrijpend lezen’. Ook zullen de Avi leestoetsen worden gedaan. De uitslagen van al
deze toetsen gebruik ik bij het schrijven van de leerling-rapporten, maar zijn vooral
bedoeld om te kijken hoe de ontwikkeling van de leerlingen verloopt en wat
eventuele aandachtspunten voor het volgende schooljaar zullen zijn.
Op 27 en 28 mei zal het voor beide groepen een halve werkles worden, want dan vier
ik mijn verjaardag in de klas (dat is op 27 mei). Lekker snoepen, zingen, spelletjes…
Rapportgesprekken
Op maandag 8 juni en dinsdag 9 juni zullen de oudergesprekken plaatsvinden over
het tweede rapport dit jaar. Het rapport zal tijdens het gesprek worden
overhandigd en bespoken. Per leerling plan ik 10 minuten in. Voor de leerlingen die
volgend schooljaar blijven, zal worden gekeken naar de verwachtingen voor volgend
schooljaar. Van de vertrekkende leerlingen zal een overdrachtsformulier voor de
volgende school, een uitschrijvingsbewijs en de relevante leerling-administratie mee
worden gegeven.

Mocht u een voorkeurstijd of –dag hebben, laat mij dit weten voor vrijdag 29 mei,
zodat ik hier rekening mee kan houden. Ik zal u van tevoren inlichten over de
definitieve indeling. Beide dagen zal ik van 16.30 uur tot 20.00 uur beschikbaar zijn.
Afscheidsborrel
Omdat er veel leerlingen en ouders volgend schooljaar niet meer in Mali zullen zijn
en omdat ik zelf ook na 2 jaar stop met mijn baan als leerkracht/directrice van De
Zandloper wordt er een afscheidsborrel georganiseerd voor alle ouders en
bestuursleden. Het zal plaatsvinden op woensdag 10 juni van 19.00 uur tot 20.30
uur. Ik hoop u allemaal op die avond op De Zandloper te zien!
Vrije dag
Maandag 25 mei is het fête de l’Afrique. Er zal die dag geen les zijn voor de
onderbouwgroep.
Vriendelijke groeten,
Evelien Ligteringen

