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Beste ouders,
Minfulness
De onderbouwgroep is gestart met de cursus Mindfulness, deze wordt gegeven door
Simone Kamminga. Het eerste kwartier van de les wordt er op allerlei manieren
aandacht besteed aan ‘de aandachtige houding’ , daarna wordt er in een schriftje
een kleine verwerkingsopdracht gemaakt door de kinderen. Om een beter beeld te
krijgen van wat de kinderen doen, nemen zij, vanaf volgende week, het schriftje
elke les mee naar huis. Op deze manier kunt u er thuis makkelijker op in gaan. Mocht
u geïnteresseerd zijn om een keer de les bij te wonen, dan bent u van harte welkom!
Zaterdag 19 november Sinterklaas knutselochtend
Op zaterdag 19 november, van 10:00 uur tot 12:00 uur, gaan we knutselen en
spelletjes doen. Samen met de kinderen gaan we ons voorbereiden op het grote
Sinterklaasfeest op zaterdag 3 december.
Hopelijk zijn er veel hulp Pieten en hulp Sinterklazen die komen, want het blijft de
vraag of er al Pieten in Bamako zijn.
Het zou fijn zijn als u weer een lekkere Sintversnapering mee zou kunnen nemen.
De Zaterdag Activiteiten Commissie hoopt iedereen weer te zien.

Sinterklaasfeest
Zaterdag 3 december wordt een belangrijke dag want dan zal de Sint met
zijn Pieten weer een bezoekje brengen aan alle Nederlandstalige kinderen in
Bamako. Het feest wordt gevierd op de Nederlandse residentie van 10:00 uur
tot 12:00 uur.
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Oudergesprekken
Op woensdag 14 en donderdag 15 december zullen de oudergesprekken plaatsvinden.
U zult dan ook het rapport van uw kind(eren) ontvangen. De gesprekken vinden
plaats op school vanaf 16:30 uur.
Heeft u een voorkeur qua datum en tijd, wilt u dit dan voor 2 december aan mij
doorgeven. Indien ik niets van u verneem, ga ik ervan uit dat u geen voorkeur heeft.
Het definitieve rooster wordt in de week van 5 december naar u toegestuurd.
Hiep, hiep, hoera…..
In november zijn er 2 jarigen, te weten:
Justin en Lisa
18 november
Alvast gefeliciteerd, alweer een jaartje erbij!!
Dringend gezocht…..
Bent u al lang op zoek naar een leuke, uitdagende, interessante functie?
Dan is hier uw oplossing, het bestuur zoekt nog een nieuw bestuurslid en de
Zaterdag Activiteiten Commissie zoekt ook nog nieuwe leden.
Dus aarzel niet te lang maar neem gauw contact op met een van de bestuursleden of
met mij.
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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