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Nederlandse Taalschool Lusaka

Beste ouders,
De eerste schoolweek van 2018 zit erop! Bijna alle leerlingen zijn deze week weer gestart, er zijn
nog enkele leerlingen op vakantie. Leuk om de kinderen weer te zien in de klas en alle verhalen te
horen. Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe groep op de vrijdagmiddag: de peutergroep. Deze
groep heeft samen les met de kleutergroep en Dorien helpt deze middag mee.
We kunnen een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen op school: In de peutergroep zijn vier
nieuwe gezichten. Andres, Matteo, Christine en Izza komen op vrijdagmiddag. In VO 3 is Anne
Vromant dinsdag begonnen. Welkom allemaal en veel plezier op de NTSL!
Vanuit Nederland zijn er heel veel materialen meegenomen. De stichting NOB heeft een
kwaliteitsimpuls gegeven aan alle NTC-scholen. De scholen dienden hiervoor een plan op te stellen
en onze school kreeg hiervoor groen licht vanuit de Stichting NOB. De kinderen hebben alle nieuwe
boeken al bewonderd. Van prentenboeken en voorleesboeken voor de jongste leerlingen tot
informatieboeken, culturele stripboeken en jeugdliteratuur voor de oudste leerlingen. In groep 3
gaan we werken met een nieuwe leesmethode: Veilig Leren Lezen en ook zijn er voor alle
basisonderwijsgroepen werkboekjes voor begrijpend lezen aangeschaft. Graag licht ik een en ander
toe in de Algemene Ledenvergadering die voor september gepland staat.
Dank aan de ouders die een plekje in de koffer hebben vrijgehouden voor de materialen!
Jullie ontvangen allemaal de nieuwe schoolgids 2018-2019. Ook dit jaar is het belangrijk om goed
naar de kalender te kijken. Omdat de internationale scholen verschillende vakanties hanteren,
zullen de vakanties niet voor iedereen parallel lopen met de kalender van de NTSL.
Mochten er vragen zijn of andere zaken over de kinderen die jullie met mij willen bespreken, aarzel
niet en loop gerust binnen voor of na schooltijd of maak een afspraak via de mail.
Met vriendelijke groet, Marlous Groothuismink
Nederlandse Taalschool Lusaka

ntsl.zambia@gmail.com
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