Strooizand 28,10 mei 2011

Beste ouders,
AISB opening 30 april
Vele kinderen en ouders waren aanwezig tijdens de officiele opening van de AISB op
30 april. Uiteraard was de Zandloper ook open en waren er velen nieuwsgierig naar
het nieuwe lokaal.
Koninginnemarkt 1 mei
De koninginnemarkt op 1 mei was erg gezellig. Kinderen waren serieus aan het
onderhandelen over prijzen en vele kinderen gingen tevreden met nieuw speelgoed
en/of met geld naar huis. Ook werd er flink gezongen door de kinderen. Fijn dat er
zoveel ouders aanwezig waren. Familie Pleysier, ontzettend bedankt voor jullie
geweldige gastvrijheid!!
Hiep, hiep, hoera…….!!!
In mei zijn de volgende kinderen jarig:
4 mei
Charlotte
13 mei
Teun
Allebei gefeliciteerd met je hele verjaardag!
Eerste lesweek
De eerste lesweek in het nieuwe lokaal zit er op. We hebben eerst rondgekeken
waar alles staat en hoe het lokaal eruit ziet. De kinderen houden goed rekening met
elkaar aangezien we met z’n allen in 1 lokaal zitten.
Het is verstandig als uw kind een petje meeneemt voor het buitenspelen, aangezien
het terrein nog niet voldoende schaduw biedt.
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Oudergesprekken
Op maandag 30 en dinsdag 31 mei zullen de oudergesprekken plaatsvinden in het
lokaal van de Nederlandse school. De tijden zullen zijn van 16:45 uur tot 19:30 uur.
Gelieve een voorkeursdatum en tijd door te geven vόόr 16 mei.. Ik probeer zoveel
mogelijk rekening te houden met uw voorkeur. Indien u niets doorgeeft, dan ga ik
ervan uit dat u geen voorkeur heeft.
Ik vraag u met klem om dit vooraf te doen, en niet op het moment dat u al bent
ingedeeld.
De exacte dag en tijd ontvangt u in de week van 16 mei.
Opening Nederlandse school
Op zaterdag 4 juni zal de Nederlandse school officieel geopend worden. Het wordt
een uniek feest want tevens vieren we het 12,5 jarig bestaan van de Zandloper en
het slotfeest van schooljaar 2010/2011.
Het feest begint om 10:00 uur en eindigt om 13:00 uur. Die dag trekt iedereen iets
aan in de kleuren van de Nederlandse vlag of in de koninklijke kleur (rood, wit, blauw
of oranje). Het is een feest voor alle kinderen en ouders.
We starten om 10:00 uur op de Nederlandse Ambassade (Hippodrome). Gelieve echt
op tijd te komen !
Logistiek gezien moet het een en ander vooraf geregeld worden, daarom wil ik graag
vόόr 26 mei weten met hoeveel personen je komt.
Nieuwe schooljaar 2011/2012
Om een voorlopige groepsindeling te kunnen maken, zou ik graag willen weten of uw
kinderen volgend schooljaar wel/niet naar de Nederlandse school komen.
Gelieve dit vόόr 26 mei a.s. per e-mail doorgeven dezandloper@yahoo.fr

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

2

