Strooizand 31,29 september 2011

Beste ouders,
Een goed begin….
We hebben er alweer een aantal weken Nederlandse school opzitten. Het is mooi om
te zien dat kinderen na een lange schooltijd toch behoorlijk wat werk kunnen
verzetten tijdens de Nederlandse les.
Blijf er als ouders op toezien dat er thuis Nederlands wordt gesproken en stimuleer
ook het lezen van Nederlandse boeken.
Informatie avond
De informatie avond van 20 september j.l. was goed bezocht, dank hiervoor. Naast
bestuurlijke zijn onderwijsinhoudelijke zaken besproken. Ook hield Simone
Kamminga een presentatie over Mindfulness op scholen. Aangezien ouders nadien
schriftelijk hun mening hebben kunnen geven over Mindfulness op de Nederlandse
school, zal het bestuur op korte termijn hierover uitsluitsel geven.
Zaterdag 8 oktober Superhelden
Op zaterdag 8 oktober, van 10:00 uur tot 12:00 uur, vieren we met z’n allen de
KinderBoekenWeek 2011. Het thema dit jaar is: “Superhelden: over dapper durven
zijn”. Er zullen verschillende creatieve activiteiten plaatsvinden. Alle kinderen en
ouders kunnen laten zien wie hun superheld is. Maar er wordt ook gekeken wie echt
dapper durft te zijn.
Het zou fijn zijn als alle dappere kinderen en/of ouders een “super” cake of “super”
gebak mee zouden kunnen nemen.
De Zaterdag Activiteiten Commissie hoopt iedereen weer te zien.

Luizen
In de onderbouwgroep zijn luizen geconstateerd. Gelieve uw kind(eren) met
regelmaat hierop te controleren. Wanneer u kind luizen/neten heeft, is het
raadzaam om dit even aan me door te geven.

1

Hiep, hiep, hoera…..
In september zijn er 4 jarigen geweest, te weten:
Kobus
14 september
Thomas
15 september
Emma
25 september
Juliette
26 september
Gefeliciteerd, alweer een jaartje erbij!!
Herfstvakantie
De Nederlandse school is gesloten van maandag 17 tot en met donderdag 20
oktober i.v.m. de herfstvakantie. De lessen beginnen dan weer op maandag 24
oktober.
Heeft u in de loop van het schooljaar nog vragen en/of opmerkingen, laat het me dan
weten.
Vriendelijke groeten,
Marij van Bommel
Directrice/leerkracht De Zandloper
dezandloper@yahoo.nl
tel: 76.66.13.53
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