Beijing, 11-08-2016
Beste ouders van groep 5 en 6 NSP,
De naschoolse lessen van groep 5 en 6 zijn elke dinsdag van 15.45 tot 18.15 uur.
De eerste les is op dinsdag 16 augustus.
De groep bestaat uit 4 leerlingen.
De lessen vinden plaats in de Elementary School van WAB.
Wij hebben een korte pauze waarin de kinderen wat mogen eten en drinken. Geeft u hen wat mee
om te eten en te drinken?
De leerlingen krijgen elke week een folder mee naar huis. Daarin kunnen een aantal formulieren
zitten:
- werkboekje van Taaljournaal
- woordenschat (nieuwe woorden die we gaan leren)
- uitleg van het huiswerk. Dit huiswerk kunt u ook op de website van De Rode Leeuw vinden:
http://derodeleeuw.org/
- leesboek. Probeert u elke 2 weken een boek uit te lezen? Dan krijgen de kinderen daarna weer
een nieuw boek mee.
Wilt u de folder elke week mee naar school meegeven? Dan kan ik het huiswerk nakijken en de
nieuwe formulieren er weer in stoppen.
Bij ziekte van uw zoon/dochter wil ik u vragen een email te sturen, ik zal u ter bevestiging een
email terugsturen.
Wanneer uw kind ziek wordt tijdens de les of bij bijzonderheden nemen we telefonisch contact op.
Laat ons weten als noodnummer(s) veranderd zijn.)
Ik hoop dat we met deze groep een plezierig en leerzaam jaar tegemoet gaan.
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij mailen of bellen of..... aanspreken voor/na de les.
Met vriendelijke groet,
Betsie de Zwaan,
tel.nr. +86 186-1180-5464
betsie@derodeleeuw.org

Korte introductie:
Ik ben Betsie de Zwaan, leerkracht PO NSP groep 1-8, De Rode Leeuw.
Ik woon 3 1/2 jaar in Beijing en geef 3 jaar les bij De Rode Leeuw.
Voor Beijing hebben we, (man en 3 zonen) 3 1/2 jaar in Kenia mogen wonen. Daar heb ik les
gegeven en ben ik directeur geweest bij The Netherlands School Society in Nairobi.
Voor Kenia heb ik in Nederland les gegeven. In het kleuteronderwijs ( 2 jaar), het basisonderwijs
(13 jaar) en het Speciaal Basisonderwijs ( 9 jaar). In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen en te
wandelen, koffie/thee te drinken met vriendinnen en de stad te verkennen.
Lesdagen van het naschools programma:
WAB
WAB
WAB
WAB
Sanlitun

maandag 15.45-18.15 uur,
dinsdag 15.45-18.15 uur,
woensdag 15.45-18.15 uur,
woensdag 15.45-18.15 uur,
zaterdag 09.30-12.00 uur,

VO klas 1
groep 5-6
groep 7-8
VO klas 2, 3 en 4
groep 1, 2, 3 en 4

WAB

IBDP, in overleg met de leerkracht, Grade 11-12

juf Fleur
juf Betsie
juf Fleur
juf Fleur
juf Betsie met ondersteuning
van juf Dieuwertje
juf Fleur

