Strooizand 24,26 januari 2011

Beste ouders,

Geboren Maud!
Evelien, de vorige directrice/leerkracht, heeft een dochtertje gekregen. Ze heet
Maud en is geboren op 14 december. De kinderen hebben samen een mooi boekje
voor hen gemaakt.
Haar huidige adres is:
Jort & Evelien Kuipers
Kanariesprenk 157
4386 DJ Vlissingen

Hiep, hiep, hoera…….!!!
Gefeliciteerd, N’Yele was 9 januari jarig. Ze is alweer 7 jaar geworden!!

Sportdag
Op zaterdag 12 februari wordt er een sportdag georganiseerd voor groot en klein.
Er zullen verschillende activiteiten zijn, zoals: badminton, volleybal, jeu de boules,
voetbal, een speurtocht en klimmen. Deze sportdag vindt plaats op het Campement
Kangaba (net buiten Bamako) en begint om 9:00 uur. Na een sportieve ochtend
gaan we gezamenlijk lunchen in het restaurant. Kosten hiervoor zijn: 10.000 FCFA
per volwassene en 8.000 FCFA per kind, exclusief drank.
Gelieve zich aan te melden vóór maandag 7 februari a.s.
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Verhuizing definitief
De AISB heeft vorige week gemeld dat zij definitief zullen gaan verhuizen in april.
Voor de Nederlandse school betekent dit dus ook verhuizen. Na de paasvakantie
zullen de lessen voortgezet worden in ons nieuwe lokaal op de AISB. Maar voordat
het zover is, zal er eerst verhuisd moeten worden. Mocht u nog verhuisdozen
hebben, dan zijn deze van harte welkom. Op zaterdag 9 april zouden we graag met
een aantal ouders de nodige spullen willen inpakken. Vele handen maken licht werk.
Mocht u tijd hebben, laat het me dan weten.
Meer informatie volgt nog.
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie vindt plaats van maandag 21 tot en met vrijdag 25 februari,
de Nederlandse school is dan gesloten.
Stripverhalen
Op zaterdag 5 maart zal er een “Vlaamse” activiteit georganiseerd worden die in
het teken zal staan van stripverhalen en figuren. Schrijf de datum vast op in uw
agende, meer informatie volgt later.

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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