Strooizand 27,5 april 2011

Beste ouders,

Slaapfeest
Omdat we bijna gaan verhuizen, mochten de kinderen op vrijdag 1 april allemaal op
school komen slapen. Het was een heus feest, bijna iedereen was er. Veel bedpret,
beddendans, pizza eten, kampvuur maken, marshmellows “braaien” , film kijken en
popcorn eten. De kinderen hadden bijna geen tijd om te slapen, maar uiteindelijk
viel iedereen toch in slaap.
De volgende morgen begon met ochtendgymnastiek, daarna lekker ontbijten en toen
was het alweer tijd om naar huis te gaan.
Iedereen heeft ervan genoten, hopelijk de ouders ook!!
Hiep, hiep, hoera…….!!!
In april zijn de volgende kinderen jarig:
11 april
Coen
13 april
Lester
21 april
Sjors
Alvast een hele fijne verjaardag!
Rondleiding AISB Sotuba
Op zaterdag 9 april om 9:00 uur kunnen alle ouders en kinderen een kijkje gaan
nemen in het nieuwe schoolgebouw (AISB Sotuba). Het gebouw is dan nog niet
(geheel) gemeubileerd, maar men kan in ieder geval wel het nieuwe Nederlandse
lokaal gaan bewonderen.
Op zaterdag 30 april om 9:00 uur wordt de AISB officieel geopend, dan is de school
ook helemaal klaar aangezien de Amerikaanse school dan al 3 dagen les heeft gehad.
De Nederlandse school zal dan ook klaar zijn, want wij starten weer op maandag 2
mei met de lessen.
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Voor beide dagen zijn alle kinderen en ouders uitgenodigd. De AISB heeft een lijst
met namen van kinderen die niet op de AISB zitten, zodat men gemakkelijk naar
binnen kan. In verband met de veiligheid, gelieve een identiteitskaart/paspoort
meenemen.
Muurschildering
Voor het nieuwe lokaal heeft illustrator Kristel Steenbergen een prachtig
Nederlands/Malinees ontwerp gemaakt. De Malinese schilder, meneer Luntala zal
het ontwerp op een van de muren gaan schilderen.
Opening Nederlandse school
In mei zal de officiele opening van het nieuwe lokaal plaatsvinden voor alle
Nederlandstalige kinderen en hun ouders. Tevens willen we dan ook het 12,5 jarig
bestaan van de Zandloper vieren. Meer informatie volgt nog.
Inpakken spullen
Op zaterdag 9 april om 9:00 uur beginnen we met het inpakken van de spullen en
materialen op school. De meeste spullen zul dan ook verhuisd worden naar AISB
Sotuba. Daar zullen we de dozen in onze eigen gesloten opslagruimte neerzetten.
Het uitpakken en inrichten van het lokaal is dan nog niet mogelijk, dit zal gebeuren
op donderdag 28 en vrijdag 29 april.
Verschillende mensen hebben zich al aangemeld om mee te komen helpen.
Vooral om praktische redenen hebben we besloten om niet van datum/uur te
veranderen, ouders die zich hebben opgegeven maar eerst naar de rondleiding AISB
Sotuba gaan, komen gewoon wat later.
Verhuisdozen zijn nog steeds welkom.
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
Meubels
De bestelde nieuwe meubels voor de Nederlandse school zijn inmiddels aangekomen
op de AISB Sotuba.
Het lokaal wordt opgedeeld, 2/3 van het lokaal zal voor de Nederlandse school zijn.
De rest van het lokaal (1/3) wordt m.n. gebruikt tijdens reguliere lestijden, dus niet
na schooltijd. De AISB heeft een schuifwand besteld in Amerika, maar helaas zat
deze niet in de container. Zoals het er nu uitziet zal deze in de zomer verwacht
worden. Tot die tijd zal het lokaal opgesplits worden door middel van wandjes.
De huidige meubels van de Nederlandse school worden gedoneerd aan l’ecole
communitaire Fadin’Gourou in Badalabougou.
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Bibliotheek
De laatste lesweek zal de bibliotheek al gesloten zijn, kinderen kunnen dan dus geen
boeken mee ruilen/meenemen.
De videobanden zullen niet verhuisd worden.Alle kinderen die thuis nog een
videorecorder hebben, mogen de videobanden mee naar huis nemen.
Graag willen we ons beeldmateriaal weer aanvullen, dus mocht u nog DVD’s hebben
waar uw kinderen uitgegroeid zijn, dan zijn deze van harte welkom!
Laatste lesweek
Volgende week zal dan echt de laatste lesweek zijn in Badalabougou.
Aangezien al een groot deel van de spullen a.s. zaterdag wordt verhuisd, zullen de
lessen enigszins aangepast worden. Naast het reguliere werk, mogen de kinderen
hun eigen (gezelschaps)spelletjes meenemen.
Paasvakantie
Van maandag 18 tot en met vrijdag 29 april zal de Nederlandse school gesloten zijn
in verband met de paasvakantie. Op maandag 2 mei start de Nederlandse school op
de nieuwe lokatie, AISB Sotuba.
Verandering lestijden
Vanaf maandag 2 mei tot aan het einde van het schooljaar zal er 1 keer per week
Nederlandse les worden gegeven. Ook worden de lestijden ietswat vervroegd om zo
de lesdag zo kort mogelijk te houden en iedereen weer naar huis kan. De
onderbouwgroep heeft les op maandag van 14:35 uur tot 16:35 uur, de
bovenbouwgroep op dinsdag van 14:35 uur tot 16:35 uur.
Met de desbetreffende ouders is hierover gesproken en de praktijk zal nu moeten
uitwijzen of het daadwerkelijk haalbaar voor de kinderen om op tijd op de
Nederlandse school te komen.
Ook hier geldt dat de AISB een namenlijst heeft van de kinderen die niet op de
AISB zitten en wel naar de Nederlandse school gaan, om zo het gebouw binnen te
komen.
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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