Strooizand 36, 29 mei 2012

Beste ouders,
De afgelopen 2 maanden zijn voor iedereen druk en hectisch geweest, hopelijk
heeft eenieder een manier gevonden om zijn/haar leven weer zo normaal mogelijk te
laten verlopen.
Herstart school
Gelukkig zijn de lessen weer hervat op woensdag 16 mei j.l., de laatste lessen zullen
plaatsvinden op woensdag 6 en donderdag 7 juni a.s.
Dankzij het beschikbaar stellen van het huis van Jan-Kees en Ingrid, kunnen de
lessen toch doorgang vinden, dank hiervoor!
Ingrid verzorgt de lessen met een grote passie, dat is fantastisch. Het is heel
prettig samen met haar de lessen voor te bereiden en te evalueren.
Met name de onderbouwgroep is een heel stuk kleiner, maar gelukkig zijn Justin,
Samba en N’Yele van de partij.
De bovenbouw- en voortgezet onderwijsgroep is nagenoeg compleet: Lisa, Thomas,
Angeli, Aicha, Bastiaan en Loek.
Het was voor sommigen wel weer even wennen om Nederlandse les te volgen, maar ik
heb grote bewondering voor hun doorzettingsvermogen en flexibiliteit.
Hiep, hiep, hoera…..
De volgende kinderen zijn, de komende tijd, jarig:
-Teun
13 mei
-Kathelijne
24 juni
-Bart
30 juli
-Arthur
7 augustus
-Angeli
11 augustus
Geniet van je verjaardag, waar je hem ook viert!
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NOB bezoek
Het geplande bezoek (half april) van Marlou Bijlhout en Hans Hardeman,
medewerkers van Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) is uitgesteld.
Naar verwachting hopen zij dit najaar alsnog naar Bamako toe te kunnen komen.
Leerlingen
Aan het einde van dit schooljaar zullen een aantal leerlingen vertrekken.
Justin en Angeli de Buck gaan verhuizen naar Beijing, Loek Mobers naar Wassenaar,
Senne de Waaij naar Segou en Teun en Cato van Bommel naar Washington.
Maar na de zomer krijgt de school ook weer versterking, Amadou Sarr begint in
groep 1.
Rapporten
De rapporten van de leerlingen zullen in de week na 7 juni digitaal naar u
toegestuurd worden. Uiteraard is het mogelijk om naar aanleiding van het rapport
een (telefonische) afspraak met me te maken. Indien nodig zal ik zelf een afspraak
met u maken betreffende de voortgang van uw kind.
Vetrekkende leerlingen zullen ook een onderwijskundig rapport ontvangen, welke
overhandigd kan worden aan de nieuwe Nederlandse school.
Schooljaar 2012-2013
Eind augustus hopen we weer dat de Nederlandse school gewoon zijn deuren kan
openen in het gebouw van de AISB. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte
gebracht, zodra er meer informatie beschikbaar is.
De Zandloper, afscheid…
Na 3 heerlijke jaren waarin heb genoten van mijn werkzaamheden op de
Nederlandse school is er een eind gekomen aan ons verblijf in Mali. Mede dankzij de
enthousiaste leerlingen, actieve ouders, goede assistenten, ruim meedenkend
bestuur en openhartige Malinezen, zijn deze jaren onvergetelijk voor mij.
Hartelijk dank hiervoor en uit de grond van mijn hart hoop ik dat Mali steeds weer
een stapje vooruit kan zetten in de goede richting.
En de wereld is klein, dus wie weet wanneer we elkaar weer zien…

Vriendelijke groeten,
Marij van Bommel
Directrice/leerkracht De Zandloper
dezandloper@yahoo.fr
tel NL: +31 6 13 42 37 30
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