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Beste ouders,
De afgelopen maand hebben de kinderen op school hard gewerkt aan hun Cito-toetsen. Kinderen in
Nederland doen dat op een aantal ochtenden, als ze nog fris en fruitig zijn. Onze kinderen storten zich nog
op een toets na een intensieve schooldag. Ik vind het heel knap hoe de kinderen dat doen (bijna) zonder
zuchten! De resultaten hiervan en de andere ontwikkelingen van de kinderen bespreek ik graag met jullie in
een gesprek. Hier zullen jullie de komende weken een uitnodiging voor ontvangen.
Ook de onderwijsinspectie is in februari geweest. Het was een zeer waardevol bezoek, waarin we samen
met de inspecteur gekeken hebben naar het reilen en zeilen van de NTSL. Een eerste conclusie is dat we als
school heel mooi bezig zijn. We hebben ook naar kansen en ontwikkelpunten voor de school gekeken. In de
ALV van mei zullen we het uiteindelijke rapport van de inspectie bekijken en toelichten.
Van alle kanten heb ik gehoord dat de cultuurmiddag een succes is geworden. Hiervoor gaan alle
complimenten naar de kinderen die allen een prachtige poster hadden gemaakt. Familie Wassink nogmaals
dank voor de gastvrijheid voor de middag.
Voor de groepen 1 t/m 8 start deze week een leesproject om het lezen te bevorderen. We gaan kijken of
we het aantal kilometers van Lusaka via Brussel naar Nederland bij elkaar kunnen lezen voor het einde van
het schooljaar. De kinderen krijgen een paspoort waarin ze bijhouden welk boek ze lezen en hoeveel
bladzijden ze per week gelezen hebben. Groep 7 en 8 gaan elke week alle kilometers bij elkaar optellen en
bijhouden hoe ver we nog moeten.
Vannacht vertrek ik naar Kigali, waar ik het komend weekend de Afrikaconferentie ga bijwonen. Ik hoop
hier met mijn collega’s uit andere Afrikalanden kennis te delen en mooie inspiratie op te doen.
Data die alvast in de agenda kunnen: Zaterdag 28 april: Koningsdag bij de familie Van Den Kerckhove
Dinsdag 22 mei:

ALV

Zaterdag 9 juni:

Belgische namiddag bij de fam. Verstreate

Groet Marlous
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