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Beste allemaal ,
Niets is blijvend behalve verandering.
Binnen onze school is verandering altijd een
terugkomend thema geweest. Dit vraagt flexibiliteit
van de leerkrachten, leerlingen, ouders en bestuur en
die flexibiliteit ervaar ik steeds weer en dat maakt het
werken binnen de school tot een dankbare taak.
Verandering kan soms lastig zijn maar ook weer
nieuwe kansen met zich meebrengen. Zo moeten we
helaas afscheid nemen van Marleen, die de afgelopen
jaren met hart en ziel jullie kinderen heeft lesgegeven
en zullen wij een enthousiaste, lieve en professionele
college moeten missen. Heel fijn dat Hanneke en Edith
haar klassen kunnen opvangen.

De leerkrachten zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor de nieuwe methode in 2018.
We gaan werken met de methode Lijn 3 in groep 3
en vanaf groep 4 met de methodes Taal op maat en
Spelling op maat. Een verandering waar wij allemaal
naar uit kijken. Het leermateriaal is uitdagend,
aantrekkelijk en duidelijk.
Geniet van deze nieuwsbrief met een verslag
van de NTC dag, een kijkje bij Marleen in de klas,
zelfportretten maken in groep 3 en informatie over
het Sinterklaasfeest. Veel leesplezier!

Pauline

Nieuwe methodes

Zelfportretten

Ben je nieuwsgierig naar de nieuwe methodes, neem
alvast een kijkje hier:
• www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/
lezen/lijn-3.htm
• www.noordhoffuitgevers.nl/basisonderwijs/
methoden/taal/taal-op-maat
• www.noordhoffuitgevers.nl/basisonderwijs/
methoden/taal/spelling-op-maat

Thema fotografie bij groep 3 in Surry Hills
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Voor een laatste keer in de klas
bij juf Marleen…
… in Hunters Hill. Met de woordenschat bespreken we het woord schaduw.
Herken jij welke dieren we hier uitbeelden?
… in Surry Hills. Wie weet er nog een woord dat bij fotograferen past? Sanne
komt met selfie. Kijk eens hoe goed wij een selfie kunnen maken!
… in Forestville. Pas op voor deze fotografen. Ze zien alles!
… in Cammeray. Er wordt hard gewerkt in het kunstwerkboekje vol met
woordzoekers, husselwoorden en kruiswoordpuzzels.
Bedankt lieve kinderen voor de geweldige tijd bij de Kangoeroe!
Ik ga jullie missen. Marleen

“Een schoner Nederland ligt
voor het oprapen”
Dat was het thema van de afgelopen NTC-dag voor groep 4 t/m 8. En wat
hebben we veel geleerd!! De ochtend zijn we begonnen met een filmpje
over “plastic soep”, waarvan we allemaal even stil werden.
Daarna zijn we in groepjes opdrachten en activiteiten gaan doen die te
maken hadden met afval. We hebben gekeken naar het verschil in afval en
hoe we het kunnen scheiden en verminderen. Waar komt al het plastic,
papier, glas, blik vandaan en wat moeten we ermee doen als we het niet
meer nodig hebben?
De kinderen hebben een wedstrijdje gedaan om te laten zien welk afval
plastic of papier is en ook heel hard nagedacht over oplossingen en
ideeën om op een betere manier met afval om te gaan.
Er waren opdrachten over al het zwerfafval wat in de zee terecht komt en
wat het resultaat voor de dieren in de zee is. Ook hebben we de inhoud
van een vuilniszak bekeken en alles gesorteerd in groepjes. We kunnen
meer recyclen dan we denken!!
Kortom, een hele leerzame ochtend, die ons milieubewuster heeft
gemaakt!
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Surry Hills
Sophie Baay
Chloe Doornbos

Welkom op de kangoeroe

Hunters Hill
Lisanne Verbeek
Mads Voermans
Xylah Bamji
Imali Bamji

Forestville
Jade Mulders
Estelle de Vries

SINTERKLAAS
Beste ouders/verzorgers,
Het lijkt nog heel ver weg, maar over 4 maanden staat de Goedheiligman weer op de stoep!! We
willen dit natuurlijk weer feestelijk vieren samen met alle kinderen, leerkrachten en ouders van
de Nederlandse School. Om deze dag goed en gezellig te laten verlopen is er wel het één en
ander te organiseren en vragen we hierbij hulp van enthousiaste ouders.
Dus ben jij die ouder die een steentje kan bijdragen, leuke ideeën heeft of gewoon iets wil doen?
Geef je dan op bij juf Hanneke (barthanneke@bigpond.com)
We kijken er naar uit om met jullie samen te werken.

Meester Jeff en juf Hanneke

2017 Eurofest Festival Northern Beaches Frenchs
Forest
		
Eurofest is een tweedaags multicultureel festival in
Ararat Reserve Frenchs Forest - Sydney Northern
Beaches. Het is een jaarlijks festival dat altijd het
tweede weekend van September word gehouden. Het
wordt georganiseerd door
vrijwilligers en de opbrengst
gaat naar locale goede doelen.
Kraampjes, rides, biertent,
volksdansen, vlaggen parade,
vuurwerk en nog veel meer
Meer informatie:
www.eurofest.org.au
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Even voorstellen...
jaarplanning 2017

Hallo, ik ben Kalani. Ik hou van
lezen. Ik hou zo veel van lezen
dat ik wilde vragen of iemand
interessante Nederlandse
boeken thuis heeft die je uit
zou willen lenen..
Ik vind Geronimo & Thea
Stilton leuk. Ik vind Superjuffie
& de Kameleon boeken ook
super. Egyptologie, wiskunde
en natuurwetenschappen vind
ik ook interessant.
Groetjes Kalani

Term 3:
Maandag 17 Juli t/m Vrijdag 22 September
Term 4:
Maandag 9 Oktober t/m Dinsdag 19 December
Toetsdag:
Zondag 19 November
Sinterklaas
Zondag 3 december
Groep 6 Juf Martine - Forestville.
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Nederlands voor beginners DUTCH FOR BEGINNERS

			

Een oproep aan alle Engelstalige ouders.
Ik wil graag een klas ‘Nederlands voor beginners’
beginnen voor ouders van De Nederlandse School
De Kangoeroe. Dit om meer inzicht te geven in de
Nederlandse taal voor Engelstalige ouders. Het idee is
om een groep Engelstalige ouders wekelijks bij elkaar
te brengen die geïnteresseerd zijn in het leren van de
Nederlandse taal.
Voor interesse of meer informatie graag contact
opnemen met Jeff:
Email: meesterjeff@gmail.com
Telefoon 0420 640 731

Dutch
for
beginners

For the English parents from the Dutch School ‘De
Kangoeroe’:
For those of you who are interested in learning the
Dutch language; I am planning on starting a group
for parents that want to learn to speak, write and
understand Dutch. Depending on the number of
interests within the Dutch school and the availability of
the interested, the plan is to meet weekly after Dutch
School hours.
It will be a great opportunity to meet other English
parents that are also struggling with the difficult -g- and
-sch- sounds. By practising at home you will be able to
contribute to the essential Dutch conversations with
your children. (It’s a win-win situation!)
If you are interested in learning the Dutch language
please contact Jeff:
Email: meesterjeff@gmail.com
Telefoon: 0420 640 731
De Nederlandse School De Kangoeroe
PO Box 6130 Malabar NSW 2036
www.nedschoolsydney.org.au
Adreswijzigingen, aanmeldingen en afmeldingen:
schriftelijk via admin@nedschoolsydney.org.au

tot de volgende keer. . .

