Nieuwsbrief

Beste ouders,
De meeste kinderen hebben kunnen genieten van een week vakantie. Deze week is de NTSL weer
geopend en gaan we vrolijk verder met de lessen. We starten met drie leerlingen minder. Andres is
verhuisd naar Niger en Nelly en Christine gaan in Liberia wonen.
In februari hebben de basisschoolkinderen zich allemaal weer ingezet bij de Cito-toetsen. Ik vind het
knap hoe de leerlingen dit aan het eind van een schooldag nog doen, want dit is natuurlijk niet het
ideale moment voor een toets. Ik wil de ontwikkelingen binnenkort graag met jullie bespreken. De
rapporten zijn in de maak en een link voor het inschrijven van de gesprekken volgt zo spoedig
mogelijk.
Ook dit jaar werd er weer een Afrikaconferentie georganiseerd en wel in Dar Es Salaam. Nieuw dit
jaar was een programma voor bestuurders. Samen met 25 collega’s uit verschillende hoeken van
Afrika hebben Roel en ik deze dagen bijgewoond. Voor ons een weekend vol uitwisselingen, nieuwe
ideeën en inspiratie die we weer kunnen toepassen op de NTSL.
De Kinderkoningsdagcommissie gaat starten met de voorbereidingen voor zaterdag 27 april. We zijn
nog op zoek naar een locatie….Wie wil Kinderkoningsdag dit jaar hosten?
Voorafgaand aan Koningsdag heeft de NTSL nog een week vakantie. De school is gesloten van
vrijdag 19 april tot en met vrijdag 26 april. Ook deze vakantie loopt niet parallel aan alle
internationale scholen. Een aantal scholen zijn al eerder vrij. Mochten de leerlingen hierdoor een
les missen, hoor ik dat graag en zal ik een huiswerkpakketje samenstellen, zodat de kinderen niet
achter raken op de lesstof.
Een oproep vanuit het bestuur: omdat Bastiaan de taak van secretaris heeft overgenomen is er een
plaats vrij in de kascommissie. Wie wil deze taak vervullen? Graag even contact opnemen met Roel.
En een mededeling vanuit het bestuur: de vacature voor een nieuwe leerkracht is half februari
online gegaan via de Stichting NOB. Begin april zullen de gesprekken met de geselecteerde
kandidaten plaatsvinden.
Door examens van ISL starten de lessen volgende week in het lokaal aan het speelveld. De lessen
eindigen weer in ons eigen lokaal. Op vrijdag beginnen we gewoon in ons eigen lokaal.
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