Strooizand 22, 8 november 2010
Beste ouders,

Inspectiebezoek
Het bezoek van dhr. Uunk, inspecteur onderwijs, was verrijkend voor de school. Hij
heeft vele kwaliteitsaspecten van de school bekeken. Nadien is er een eindgesprek
geweest met bestuur en directie waarin hij de school als voldoende tot goed
kwalificeerde. Dhr. Uunk zal ons binnen afzienbare tijd een definitief eindverslag
toesturen. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Nieuwe klassenassistent
Na de herfstvakantie is Marleen van Steenbergen begonnen als klassenassistent
voor de bovenbouwgroep. Het is fijn dat Marleen ons wil komen helpen.
Hiep, hiep, hoera…….!!!
Deze maand zijn er 3 jarigen
Gefeliciteerd, alweer een jaartje erbij!!
18 november
30 november

Justin en Lisa
Ellen

Geen school
De Nederlandse school zal gesloten zijn op de dag dat Tabaski gevierd wordt. Naar
alle waarschijnlijk zal dit zijn op woensdag 17 november.
Op donderdag 25 november is er geen school in verband met Thanksgiving
Knutselochtend Sinterklaas
Op zaterdag 20 november wordt er, van 10.00 uur tot 12.00 uur, een Sinterklaas
knutselochtend georganiseerd op de Nederlandse school. De kinderen maken leuke
dingen voor henzelf maar ze gaan ook schilderijen maken die worden opgehangen op
de residentie op zaterdag 4 december. We hopen dat jong en oud er bij kan zijn.
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Sinterklaasjournaal- met spoed!!
Welke ouder kan de sinterklaascommissie een handje helpen om een eigen
sinterklaasjournaal te maken? Wij zijn op zoek naar iemand die kan filmen en de
filmpjes aan elkaar kan plakken tot een geheel. Laat het me snel weten.
Sintfeest
Op zaterdag 4 december van 10:00 uur tot 12:00 uur komt Sinterklaas weer een
bezoek brengen aan alle Nederlandse kinderen in Bamako. Zoals elk jaar komt hij
naar de Nederlandse residentie toe. Alle kinderen en ouders zijn hierbij van harte
welkom!
Oudergesprekken
Op maandag 13 en dinsdag 14 december zullen oudergesprekken plaatsvinden. U zult
dan ook het rapport van uw kind(eren) ontvangen.
Om de reistijd voor eenieder zo kort mogelijk te maken, zullen de gesprekken op
maandag 13 december op school plaatsvinden vanaf 16:30 uur en op dinsdag 14
december bij mij thuis vanaf 17:30 uur.
Heeft u een voorkeur qua datum en tijd, dit graag voor 3 december aan mij
doorgeven. Indien u niets doorgeeft, ga ik ervan uit dat u geen voorkeur heeft.
Het definitieve rooster wordt in de week van 6 december aan u toegestuurd.

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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