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Van Juf Yvonne
Wanneer jullie deze Nieuwsbrief ontvangen
loopt het schooljaar alweer ten einde,
woensdag 24 en zaterdag 28 juni zijn de
laatste lessen.
De mei en juni maanden waren vol
activiteiten, zo hebben we naast de
taallessen, lezen en toetsen ook geslaagde
culturele dagen gehad.
Eerst de zeer druk bezochte en oer gezellige
Oranje dag in mei en daarna de lessen rond
Vincent van Gogh en het museumbezoek in
Théoule.
De door de leerlingen geschilderde werken (op
echt schilderslinnen) zagen er erg vrolijk uit
en hingen zeer professioneel tussen de andere
kunstwerken op de expositie die georganiseerd
was door de Nederlandse club. Er was ook een
wedstrijd aan verbonden en na telling zijn:
1. Charlotte Scetbon
2. Ary Sigwald
3. Chloë Monlouis-Bonnaire
Ieder in hun leeftijdsklasse, de gelukkige
prijswinnaars geworden.
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Vanuit het bestuur
Om te onthouden
Daar er in mei en juni ook veel
activiteiten van de Franse school en
andere clubs zijn hebben we besloten
de jaarlijkse picknick aan het eind van
het schooljaar te verplaatsen naar het
begin van het schooljaar. Noteer nu
alvast in de agenda dat deze voor alle
ouders, leerlingen, broertjes en zusjes
op zaterdag 26 september gepland is.
Tevens een goede gelegenheid om ook
de nieuwe ouders en leerlingen te leren
kennen.
Dan kijken we natuurlijk uit naar de
culturele reis naar Nederland en
Vlaanderen van 24 tot 28 augustus. Dit
jaar gaan Justus, Paul, Bas, Maxime,
Carly en Kim mee.
Juf Anne Marie en ik hebben er erg veel
zin in maar eerst gaan wij nog met juf
Martina in Veldhoven naar de jaarlijkse
bijscholingscursus van het NOB om weer
helemaal bij te blijven in en met het
Nederlandse onderwijs.
Dan wens ik jullie tot besluit allemaal
een hele zonnige en fijne
zomervakantie toe en hoop ik iedereen
weer terug te zien op woensdag 8 en
zaterdag 12 september.
Juf Yvonne
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Bijdragen leerlingen
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JUBILEUM EXPOSITIE NEDERLANDSE
KUNSTENAARS AAN DE COTE D’AZUR
JUBILEUM EXPOSITIE 6 – 19 juni
Op 13 juni is de Nederlandse school naar de
tentoonstelling van de Nederlandse artiesten
geweest.
Van de juf kregen we een gedichtje en wij
moesten een
beeld of schilderij zoeken dat
erbij pastten.
De kinderen van
de Nederlandse
school hebben
ook schilderijen
nageschilderd met aquarel potloden.
De juf liet ons een schilderij zien van sokken
aan een waslijn. Met muziek instrumenten
hebben wij een ritme gemaakt van het schilderij. Ik vond het erg leuk.
En aan het einde hebben we stroopwafels gegeten en konden we opschrijven welk schilderij het mooiste was.
door:Bram de Leeuw
groep 7 – R2

De expositie was van Nederland artist in
Théoule sur Mer op 6 juni tot 19 juni.
Er was standbeld en schilderij van
personnage. Er was een heel raag
standbeld van twee koala.
Ik vind de standbeld met de meisje op
een schommel het mooiste.
De kinderen van de Gouden Klomp haden
allemal een schilderij gemaakt. Er was
een preis uitreiking vor de mooist
kinderschilderij.
De eerst preis was vor Charlotte, de
twee preis was vor Ary en de derde preis
was voor Chloë.
Door: Etienne Mantel

V.O. – R3
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Margaux stelt zich voor
Door Anouk ben ik op de Nederlandse school gekomen en ik speel soms met Anouk, zij is jonger
dan ik. Ik woon in Mouans Sartouw en ik heb één broertje. Ik heb geen dieren, soms ga ik naar
de dierentuin. Ik teken heel veel, van alles.
Ik wil Nederlands leren omdat ik familie en vrienden in Nederland heb en Nederlands ben. Ik
wil lezen, schrijven en taal leren. Schrijven vind ik leuk op de Franse school. Lezen vind ik leuk
op de Nederlandse school. Met papa praat ik engels en frans. Met mama praat ik frans en
nederlands.
Margaux Lomax groep 3 woensdagmiddag
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Vanuit het bestuur
Beste ouders,
Het schooljaar is bijna afgelopen en daarom
wil ik beginnen met het bedanken van alle
medewerkers van De Gouden Klomp die zich
met zoveel enthousiasme hebben ingezet en
er weer een prachtig jaar van hebben
gemaakt.
Op de eerste plaats natuurlijk grote dank aan
juf Yvonne die op school, maar ook
daarbuiten, de drijvende kracht is. Zij
besteedt heel veel “vrije tijd” aan het reilen
en zeilen van de school en alles daaromheen.
Verder gaat onze dank natuurlijk naar de
juffen Anne Marie, Martina en Eleonore die
(op vrijwilligersbasis) altijd weer trouw
present zijn. En dan zijn er de mensen die bij
bepaalde gelegenheden inspringen en
helpen, op wat voor gebied ook: meester
Nico en juf Sophie, Robert en Roy die
regelmatig voor de school actief zijn,
Margriet die de Nieuwsbrief maakt, de
Webmaster die weliswaar voor ons
onzichtbaar is, en alle anderen die her en der
helpen.
Ook het bestuur is regelmatig in actie, al is
het niet altijd merkbaar. Het resultaat van
heel wat uren lezen, denken en schrijven is
te vinden in het “Schoolplan 2009-2013”.
Samen met juf Yvonne hebben we dit
document geschreven, dat eens in de vier
jaar verplicht moet worden ingediend bij de
Nederlandse inspectie voor het onderwijs.
Hierin wordt aangegeven welke
doelstellingen de school heeft, hoe men die
denkt te bereiken en met welke middelen.
Voor wie geïnteresseerd is, zal er binnenkort
een exemplaar ter inzage op school liggen.
Verder zijn we bezig om te bekijken of we
volgend jaar het onderwijsteam kunnen
uitbreiden met een nieuwe leerkracht, in
ieder geval voor de periode dat juf Anne
Marie in Nederland is.

Onze penningmeester Arie van ’t Hof heeft
te kennen gegeven dat hij wil stoppen met
deze functie omdat hij het niet meer kan
combineren met zijn drukke baan. Negen
jaar lang, vanaf de oprichting, heeft hij de
financiën van de school onder zijn hoede
gehad. Hij heeft dit nauwgezet en met
beleid gedaan en hoewel hij nog niet weg
is, willen we hem op deze plaats alvast
heel hartelijk bedanken voor alles wat hij
voor de Gouden Klomp heeft gedaan. Bij de
bestuurswisseling tijdens de algemene
ledenvergadering in het komend najaar
zullen we officieel afscheid van hem
nemen.
We zoeken al enige tijd naar een nieuwe
penningmeester en hebben op dit moment
nog niemand beschikbaar gevonden. Mocht
u als ouder zelf deze functie willen
overnemen, of iemand weten in uw
omgeving, laat het ons dan zo spoedig
mogelijk weten.
Tot slot wil ik u allen een heel fijne,
zonnige en ontspannen vakantie
toewensen!
En u weet het: het is belangrijk om in deze
twee maanden Nederlands te blijven praten
met uw kinderen en… neem de tijd om eens
een leuk boek voor te lezen.
Anne-Mieke Remery
Voorzitter

Om te onthouden
Laatste schooldag
woensdag 24 juni
Zaterdag 27 juni
Eerste schooldag
Woensdag 9 september
Zaterdag 12 september
Picknick
Zaterdag 26 september
Sinterklaas
Zondag 6 december!

Wij vinden het leuk om ook uw/jullie onderwerpen in de nieuwsbrief te verwerken bijvoorbeeld leuke uitstapjes met
de kinderen, een goed boek gelezen, leuke vakantieverhalen en foto´s, laat het ons weten. Mail het naar:
margriet.alberts@neuf.fr

