Strooizand 20, 25 september 2010
Beste ouders,
Een goede start…..
We hebben er alweer 4 weken Nederlandse les opzitten.
Na een lange zomervakantie zijn we weer vol goede moed begonnen. Het is fijn om
te zien dat de kinderen goed hun best doen en hard werken.
De onderbouwgroep heeft bezoek gekregen van Raai de Kraai, een pimpelpaarse
kraai. In het begin logeerde hij op school, maar nu mag hij uit logeren bij de
kinderen uit de klas. In het schriftje van Raai kunnen de kinderen de avonturen
opschrijven die ze hebben beleefd met Raai. Een leuk avontuur voor Raai en de
kinderen!!
Groep 3 is begonnen met de nieuwe methode van Leessleutel. De kinderen hebben al
veel nieuwe woordjes geleerd, het is soms wel lastig dat de klanken in het
Nederlands anders worden uitgesproken en geschreven dan in het Engels of Frans.
In de bovenbouwgroep werken nu alle groepen met de nieuwe versie van
Taaljournaal. Ook is Taalmakkers, een oefenboekje waarin diverse taalaspecten
worden behandeld, nieuw. Daarnaast besteden we met begrijpend lezen weer
aandacht aan actuele onderwerpen in Nieuwsbegrip. We hebben gesproken over de
schilder Corneille en over Prinsjesdag.
Ouderavond
A.s. donderdag, 30 september, zal de ouderinformatie avond plaatsen. Zowel
bestuurlijk als onderwijsinhoudelijke aspecten zullen aan bod komen. Iedereen is
van harte welkom om 19:30 uur op de Nederlandse school.
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Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is: “De grote Teken Tentoonstellingbeeldtaal in kinderboeken”. Tijdens de lessen zullen we uiteraard hier aandacht aan
besteden. Op zaterdag 9 oktober, van 10:00 uur tot 12:00 uur zal de
kinderboekenactiviteit op de Nederlandse school plaatsvinden.
Zaterdag activiteitencommissie
Er zijn al een aantal, dat zich hebben opgegeven om mee te denken over de
zaterdag activiteiten. Dank hiervoor! Mocht u interesse hebben om mee te
organiseren, geef dit dan even aan me door.
Hiep, hiep, hoera…….!!!
Deze maand zijn er heel veel kinderen jarig (geweest).
Gefeliciteerd allemaal, weer een jaartje erbij!!
3 september
14 september
15 september
24 september
25 september
26 september

Dioncounda
Kobus
Thomas
Floyd
Emma
Juliette

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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