Nieuwsbrief

Beste ouders,
De feestdagen staan voor de deur. 2018 gaat plaatsmaken voor 2019. Vanaf de zomervakantie
konden we aan de slag met veel nieuw materiaal, mede dankzij de eenmalige kwaliteitsimpuls
vanuit Stichting NOB. De nieuwe boeken worden enthousiast gelezen door de kinderen. Het
leesproject met de boekenkast ronden we nu af. De kinderen hebben ervoor gezorgd dat alle
planken gevuld zijn met de gelezen boeken. Helemaal leuk dat de kinderen de meeste boeken hoog
wilden plaatsen, waarmee ze lieten zien dat ze de boeken leuk vonden. In het nieuwe jaar zullen we
starten met een nieuw leesproject.
Eind november is Matteo Das, een van onze peuters, vertrokken naar Kenia. Fijn dat we Sander,
Wouter en Joris en Annelies, na de vakantie nog even in Lusaka mogen houden. Wigle, onze
penningmeester, vertrekt al wel naar Kenia en zal eind januari zijn bestuursfunctie overdragen.
Wigle, enorm bedankt voor al jouw inzet voor de NTSL!
Afgelopen maandag was Dorien voor het laatst op school. Aan het eind van de les hebben we haar
mooi uitgezwaaid met ouders en kinderen. Dorien, bedankt voor al je inzet in het bestuur, maar ook
zeker in de klas. Ik ga je echt missen, we hebben super samengewerkt, hard gewerkt met de
kinderen en ook veel plezier gehad in de klas! We wensen jou en Willem een mooie tijd in Amerika.
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In januari mogen we Rosie en Emma Wassink weer verwelkomen in de VO-groep. Fijn dat jullie
weer in Lusaka zijn! Mikahl Blokhuis gaat zich vanaf het nieuwe jaar in de VO-groep voorbereiden
op het CNaVT-examen. Ik denk dat er wereldwijd weinig NTC-scholen zijn met zo’n grote VO-groep.
Voor de vertrekkende bestuursleden zijn inmiddels opvolgers gevonden. Betty Vargyas zal de taak
van penningmeester op zich nemen en Bastiaan Jager is onze nieuwe secretaris. Welkom en heel
fijn dat we als school door kunnen gaan met een volledig bestuur.
Voor in de agenda: op zaterdag 26 januari is de cultuurmiddag. Net als vorig jaar zal deze bij de
familie Wassink zijn. We combineren de nieuwjaarsborrel met de cultuurposters/presentaties
gemaakt door de kinderen en ook zullen er Nederlandstalige films worden getoond.
Geniet allemaal van de vakantie, ik wens jullie hele fijne feestdagen toe en tot in 2019!

Groet,
Marlous
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