Strooizand 21, 13 oktober 2010
Beste ouders,

Ouderavond
Op donderdag 30 september vond de ouderavond plaats. Er werden bestuurlijke en
onderwijsinhoudelijke zaken besproken. Het was prettig om op deze manier met
ouders, bestuur en leerkracht bij elkaar te zijn. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig
waren.
Kinderboekenweek
Afgelopen zaterdag hebben alle kinderen kunnen laten zien hoe mooi ze kunnen
tekenen en schrijven. De resultaten zijn geweldig!! Zoals het hoort bij een
Kinderboekenweek werd ook de gouden penseel en gouden griffel uitgereikt aan.
Dioncounda en Charlotte gefeliciteerd!!
Iedereen hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, hulp en enthousiasme!
Op zaterdag 20 november is de volgende zaterdagactiviteit die in het teken zal
staan van Sinterklaas en Zwarte Piet. Schrijf maar vast op in de agenda!
Hiep, hiep, hoera…….!!!
Deze maand zijn er 2 jarige zusjes.
Gefeliciteerd, alweer een jaartje erbij!!
12 oktober
15 oktober

Laura
Federica

Verhuizing Nederlandse school
De Nederlandse school zal niet in december 2010 gaan verhuizen naar de AISB,
maar pas in april 2011. De American International School of Bamako heeft te
kennen gegeven dat de bouw van de nieuwe school vertraging heeft opgelopen en dat
het niet haalbaar is om in december 2010 te verhuizen. Hopelijk heeft u begrip voor
de situatie. Wij houden u op de hoogte.
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Nieuwe klassenassistent gezocht
Patricia Engels, de klassenassistente op dinsdag- en donderdagmiddag, gaat ons
helaas verlaten. Zij heeft een baan gekregen in Nederland per 1 november. Hierbij
willen we Patricia bedanken voor haar geweldige hulp.
De school is, per direct, op zoek naar een enthousiaste klassenassistent(e) die op
dinsdag- en donderdagmiddag mee kan helpen bij de bovenbouwgroep. Lijkt u het
leuk of weet u iemand, laat me het dan weten.
Sander Dankelman blijft onze vaste invaller
Inspectiebezoek
Dhr Uunk, inspecteur van het onderwijs, zal onze school bezoeken op maandag 25 en
dinsdag 26 oktober a.s. Tijdens het bezoek wil hij een zo compleet mogelijk beeld
zien te krijgen wat betreft de kwaliteit van het onderwijs. Hij zal in gesprek gaan
met directie en bestuur maar wil ook graag een gesprek voeren met de ouders.
Bijgaand vindt u de informatiebrief voor de ouders. Het gesprek zal plaatsvinden op
maandagavond 25 oktober van 19:30 uur – 20:30 uur op de Nederlandse school.
Indien u aanwezig wilt zijn, gelieve dit aan mij door te geven.
Herfstvakantie
Volgende week, 18 t/m 22 oktober, is er herfstvakantie. De Nederlandse school is
dan gesloten. Op maandag 25 oktober beginnen we weer.
Een fijne vakantie!!

Heeft u in de loop van het schooljaar nog vragen en/of opmerkingen, laat het me dan
weten.

Vriendelijke groeten,
Marij van Bommel
Directeur/leerkracht De Zandloper
dezandloper@yahoo.nl
tel: 76661353
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