Strooizand 29,15 juni 2011

Beste ouders,
Alweer de laatste strooizand van het schooljaar 2010-2011!
Oudergesprekken
De oudergesprekken van maandag 30 en dinsdag 31 mei zijn weer goed verlopen. Het
was prettig om met ouders de vorderingen van de kinderen te bespreken. Fijn dat u
er weer was.
Opening nieuwe schoollokaal
Zaterdag 4 juni tijdens het slotfeest en de opening van het nieuwe lokaal waren de
Nederlandse kleuren weer goed vertegenwoordigd.
We begonnen met een puzzeltocht in echte Sotrama’s, voor velen een unieke
ervaring! Het winnende team heeft de school officieel geopend door een prachtige
mangoboom te planten op het buitenterrein. Daarnaast heeft de Nederlandse school
nog 2 andere bomen laten planten. Bij alle drie de bomen zal een naambordje met
“De Zandloper” worden geplaatst.
Daarna was het een gezellig samenzijn met alle kinderen, ouders en andere
belangstellenden in en rondom de nieuwe school.
Al met al een zeer geslaagde opening van de school en tevens afsluiting van het
schooljaar 2010-2011!!
Afscheid nemen…..
Dit schooljaar gaan er heel veel kinderen de Zandloper verlaten.
Dioncounda gaat naar Jordanie;
Xavier gaat naar Ghana;
Frederike, Madeleine, Charlotte, Elliot, Floyd, Lester, Coen, Ellen, Laura en Federica
gaan allemaal naar Nederland terug!!
Wat zullen we jullie gezelligheid gaan missen op de Nederlandse school!!
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Ook nemen we afscheid van Petra Waslander, Esther Bakker, Marleen Steenbergen
en Sander Dankelman. Hartelijk dank voor jullie belangrijke en enthousiaste
bijdrage aan de Nederlandse school.
Hiep, hiep, hoera…….!!!
In de vakantie zijn er veel kinderen jarig:
19 juni
Hanne
24 juni
15 juli
Xavier
30 juli
31 juli
Jimmy
7 augustus
11 augustus
Angeli

Kathelijne
Bart
Arthur

Alvast een hele fijne verjaardag, waar je dan ook bent!!
Schooljaar 2011/2012
Volgend schooljaar zal de school weer starten op maandag 29 augustus.
Naast het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) zal er ook les worden gegeven aan
leerlingen van het voortgezet onderwijs (V.O. 1,2 en 3)
Hierdoor is de groepsindeling enigszins gewijzigd, op maandag en woensdag zullen
groep 1,2,3 en 4 les hebben. Op dinsdag en donderdag groep 5,6,7 en 8.
V.O. leerlingen zullen alleen les hebben op dinsdag maar krijgen wel wekelijks
huiswerk mee.
De leerlingenlijst, de jaarkalender en de schoolgids zullen aan het begin van het
schooljaar verspreid worden.
Dank
Het afgelopen schooljaar is voorbijgevlogen. Ik heb ervan mogen genieten en dat
komt door de stralende gezichten van de kinderen, de goede hulp van de
klassenassistenten, de enthousiaste ouders, de Zaterdag Activiteiten Commissie en
het actieve bestuur.
Bedankt hiervoor!!

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: 76.66.13.53
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