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Beste ouders,
Terwijl de Sint met zijn Pieten in Nederland en België zijn aankomen, wachten wij met smart op de
eerste verfrissende buien in Lusaka. De Sinterklaascommissie is druk bezig met voorbereidingen
voor het Sinterklaasfeest van 1 december. Denken jullie er aan om het opgave formulier voor
aanstaande maandag in te leveren via: sintenpietinlusaka@gmail.com. Dan weet de commissie wat
er qua inkopen gedaan moet worden. Kaarten voor het feest kunnen in de week voor het
Sinterklaasfeest in de klas gekocht worden. Ook de cadeautjes mogen tijdens deze week (stiekem)
worden ingeleverd in de klas.
Ik wil de ouders van groep 1 t/m VO 4 graag uitnodigen voor een leerlinggesprek. In dit gesprek
zullen we de ontwikkelingen van de eerste periode bespreken aan de hand van het rapport van de
leerling. Via de volgende link: https://datumprikker.nl/p5x44b64wz755wnn kunnen jullie de
voorkeur voor een datum en tijdstip aangeven. Dit kan door een groen vinkje als je kunt en een
rood kruisje als je niet kunt. Zodra ik de gesprekken heb ingepland, laat ik het weten. Leerlingen uit
hetzelfde gezin plan ik achter elkaar, voor elke leerling plan ik een kwartier.
En dan nog een hele belangrijke oproep vanuit het bestuur:
Beste ouders van de NTSL,
Na meerdere verzoeken en na verschillende mensen persoonlijk gevraagd te hebben, hebben we nog
steeds geen nieuwe bestuursleden. Dit betekent dat we in januari geen functionerend bestuur meer
zullen hebben, aangezien meerdere bestuursleden binnenkort zullen vertrekken. Ik hoef niet uit te
leggen wat dit betekent voor de dagelijkse gang van zaken op de school en onze rechtsgeldige positie.
Zelfs al ben je voor korte tijd beschikbaar dan zal dit een groot verschil maken voor de school. Als
bestuurslid wordt er het volgende van je verwacht per jaar: het bijwonen van vier
bestuursvergaderingen en aan twee ALV’s. Verder zullen er enkele taken zijn die verbonden zijn aan de
specifieke bestuursfunctie. Al met al ben je niet veel tijd kwijt. Ik ben beschikbaar op: 0972970286
Met vriendelijke groet,
Roel Borren (voorzitter NTSL)

Groet,
Marlous
Nederlandse Taalschool Lusaka

ntsl.zambia@gmail.com
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