Nieuwsbrief

Nederlandse Taalschool Lusaka

Beste ouders,
We beginnen de maand oktober met vier nieuwe leerlingen. Nelly, Christian, Dennis en Michelle
gaan starten in een nieuwe groep. Dit is een Beginnend Nederlands groep, voor kinderen die nog
(bijna) geen Nederlands spreken. De eerste les start donderdag 4 oktober van 13:00 tot 14:30 uur.
Welkom op de NTSL!
Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer een Kinderboekenweekochtend. Dit jaar staat het thema
‘vriendschap’ centraal. Aanstaande zaterdag, 6 oktober, nodig ik de kinderen graag uit bij mij thuis
om er een gezellige ochtend van te maken. De kinderen worden om 10:00 uur verwacht op 215a
Zambezi Road. Om 12:30 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Ik wil de kinderen
vragen om een campingstoel of een kleedje mee te nemen. Ook mogen de kinderen die kunnen
zwemmen hun zwemkleding meenemen. Graag hoor ik via de mail of in de klas wie er komt.
Ik heb na de vakantie nog niet alle rapporten ontvangen. Mocht deze nog bij jullie thuis liggen willen
jullie deze de komende week inleveren?
Veel ouders hebben op de ALV de nieuwe toegangskaarten al gekregen. Hier op staat ook het
nieuwe logo dat Steven heeft ontworpen voor de NTSL. Heb je de kaart nog niet? Loop dan even
binnen voor of na de les.
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De oktobervakantie is dit jaar van donderdag 18 tot en met woensdag 24 oktober.
Na de zomervakantie zijn er door een aantal ouders prachtige boeken gedoneerd aan de bibliotheek
van de school. Super bedankt daarvoor!
Annelies kwam met het mooie idee om naast de bibliotheek die de school bezit ook een soort DVDtheek te starten. Wie heeft er thuis Nederlandstalige DVD’s liggen die niet meer worden bekeken?
En wie wil deze doneren aan de NTSL, zodat we een mooie collectie bij elkaar sparen. Kinderen
kunnen dan naast het lenen van boeken ook een DVD lenen.

Met vriendelijke groet,

Marlous
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