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De Rode Le euw
Nieuw team legt laatste hand aan voorbereidingen voor het nieuwe jaar.

Welkom in het nieuwe schooljaar

ACTIVITEITEN
DO. 15 AUG
NIEUW SCHOOLJAAR
VOOR WAB-LEERLINGEN
WAB-leerlingen hebben hun
eerste schooldag. De
Nederlandse lessen starten voor
grade 1 t/m grade 5.
MA. 19 AUGUSTUS
NIEUW SCHOOLJAAR
NASCHOOLS PROGRAMMA
In de week van 19 augustus
beginnen alle lessen van het
naschools programma!
MA. 2 SEPTEMBER
INFORMATIEAVOND
De jaarlijkse informatieavond
voor alle ouders van De Rode
Leeuw van 20.00 uur tot 21.15
uur op WAB.
DO. 19 SEPTEMBER
MID-AUTUMN FESTIVAL
Het Chinese Mid-Autumn
Festival (Zhongqiu Jie of 中秋节)
is een officiële vrije dag.
30 SEPT - 4 OKT
OKTOBERVAKANTIE
In deze vakantieweek zijn er geen
Nederlandse lessen.

Beste jongens en meisjes, vaders,
moeders, opa’s, oma’s en ayi’s,
welkom in het nieuwe schooljaar
2013–2014. Het team van De Rode
Leeuw is weer helemaal uitgerust
terug van vakantie en legt
momenteel de laatste hand aan de
voorbereidingen voor het nieuwe
jaar.

Even voorstellen...
Het team van De Rode Leeuw

Groep 1-2 naschools en WAB–KG/
Grade 2

Juf Andrea

Andrea van Beek werkt sinds
februari 2013 bij De Rode Leeuw.
Eerst als leerkracht groep 1/2, maar
nu gaat ze ook lesgeven aan WABKindergarten en ondersteunt ze
meester Henk in WAB-Grade 2.
Andrea is moeder van Tom, Bart,
Stijn en Joris.
Groep 1 t/m 8 naschools

WO. 16 OKTOBER
OUDERGESPREKKEN
Tijdens deze oudergesprekken
worden de doelstellingen voor
uw kind besproken. De
gesprekken vinden op afspraak
plaats op WAB.

Door middel van deze eerste
nieuwsbrief van het jaar brengen we
jullie op de hoogte van alle
verplichtingen en activiteiten in de
eerste weken van het nieuwe
schooljaar. Hieronder vinden jullie
bovendien korte introducties van alle
leerkrachten en onderwijsassistenten
van De Rode Leeuw.

Juf Betsie
Betsie de Zwaan is in januari
2013 naar Beijing verhuisd. Ze is de
opvolgster van Juf Kim. Betsie geeft
les aan groep 1 t/m 8 van het
naschoolse programma. Ze is ook
moeder van Jasper, Sander en Arno.
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Onderwijsassistente naschools

Juf Ing rid

Sinds augustus 2012 werkt
I n g r i d d e Vr i e s - O e i a l s
onderwijsassistente. Dit schooljaar
ondersteunt ze juf Andrea en juf
Betsie in het naschoolse programma.
Ingrid werkt met groep 1-2 en groep
6-7. Ze is moeder van Tijne, Job en
Sanne.
Voortgezet onderwijs

Mevrouw Kampman
Gesine Kampman start een
nieuw programma voor voortgezet
onderwijs voor De Rode Leeuw. Ze
start gelijk met 23 leerlingen! Gesine
is moeder van Martijn en Eva.

www.derodeleeuw.org
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Directeur en leerkracht voor
WAB Grade 1 t/m 5

Meester Henk

Henk van Mourik werkt sinds
2008 op WAB als Nederlandse
leerkracht. In die tijd had De Rode
Leeuw 23 leerlingen. Door de start
van een naschools programma en de
groei van het aantal Nederlandse/
Vlaamse leerlingen op WAB heeft De
Ro d e L e e u w i n m i d d e l s 1 1 0
leerlingen. Meester Henk geeft les aan
Grade 1 t/m 5.
Administratief medewerker

Marcel Oomens

Marcel werkt sinds januari 2013
voor De Rode Leeuw naast zijn werk
op de Nederlandse ambassade. Hij
verzorgt o.a. de leerlingadministratie,
nieuwsbrieven en de website.
Geef uw contactgegevens z.s.m. door

Nieuw (nood)nummer?
Zijn uw adres- of contactgegevens veranderd sinds vorig jaar?
Of heeft u een nieuw noodnummer?
Geef uw nieuwe adres of
telefoonnummer dan zo spoedig
mogelijk, liefst per e-mail, door via
marcel@derodeleeuw.org.
Vlaamse illustratoren te gast

Beijing Bookfair

Va n 2 8 a u g u s t u s t / m 1
september vindt de Beijing Bookfair
plaats. Dit jaar zijn enkele Vlaamse

AUGUSTUS 2013

illustratoren uitgenodigd. Zaterdag 31
augustus vinden er workshops plaats
voor kinderen tussen 13.00 en 16.00
uur. Op zondag 1 september wordt er
ook een kinderworkshop in het Today
Art Museum georganiseerd. Meer
informatie vindt u op de www.vfl.be
Maandag 2 september om 20:00 uur

Informatieavond

U bent van harte welkom op de
informatieavond van De Rode Leeuw
op maandag 2 september om 20:00
uur.
Het eerste deel van de avond
wordt verzorgd door het bestuur van
De Rode Leeuw. Zij stellen zich voor,
p r e s e n t e r e n h e t ( fi n a n c i e e l )
jaarverslag en informeren u over het
wegvallen van de Nederlandse
subsidies.
Het tweede deel van de avond
wordt verzorgd door de leerkrachten.
• Andrea van Beek zal u
informeren over het programma in
groep 1-2.
• Betsie de Zwaan vertelt over de
leesontwikkeling van uw kind en de
rol van de ouders hierbij.
• Gesine Kampman geeft inzicht
in het programma voor voortgezet
onderwijs.
• Henk van Mourik laat u zien
hoe Nederlands in het PYPprogramma is geïntegreerd op
WAB.
De avond duurt tot 21.15 uur.
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COLOFON
De Rode Leeuw organiseert
Nederlands onderwijs voor
kinderen die Nederlands als
moedertaal hebben.
Henk van Mourik
tel. 186 1292 0445
henk_vanmourik@wab.edu
Betsie de Zwaan
tel. 183 1028 2894
betsie@derodeleeuw.org
Andrea van Beek
tel. 186 1154 0935
andrea@derodeleeuw.org
Gesine Kampman
tel. 152 1073 7297
gesine@derodeleeuw.org
Martine van der Zee
voorzitter@derodeleeuw.org
Marcel Oomens
marcel@derodeleeuw.org
MEER INFORMATIE
www.derodeleeuw.org
informatie@derodeleeuw.org
Stichting De Rode Leeuw,
p/a Western Academy of Beijing,
P.O. Box 8547
10 Lai Guang Ying Dong Lu
Chao Yang District, Beijing

www.derodeleeuw.org
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Naschools programma voor de basisschool
Maandag 15:45 – 18:15 uur

groep 6 – 7
in de Nederlandse klas

Betsie de Zwaan met ondersteuning van
Ingrid de Vries

Dinsdag 15:45 – 18:15 uur

groep 3
in de Nederlandse klas

Betsie de Zwaan

Woensdag 13:00 – 15:15 uur

groep 1 – 2
in het WAB-ECC gebouw

Betsie de Zwaan met ondersteuning van
Ingrid de Vries

Woensdag 13:00 – 15:15 uur

groep 1 – 2
in het WAB-ECC gebouw

Andrea van Beek met ondersteuning van
Ingrid de Vries

Woensdag 15:45 – 18:15 uur

groep 8
laatste lokaal ES-Languages-gang

Betsie de Zwaan

Donderdag 15:45 – 18:15 uur

groep 4 – 5
in de Nederlandse klas

Betsie de Zwaan

Naschools programma voor het voortgezet onderwijs
Maandag 15:45 – 18:15 uur

VO 2 – 3
verzamelen beneden in de
MS-Library

Gesine Kampman

Woensdag 15:45 – 18:15 uur

VO 1
verzamelen beneden in de
MS-Library

Gesine Kampman

Geïntegreerd Nederlands programma voor WAB ES-leerlingen
KG / groep 2
Grade 1 / groep 3

dinsdag, woensdag, donderdag 11:00 – 11:40 uur
maandag t/m donderdag 10:00 – 10:40 uur
vrijdag 9:20 – 10:00 uur

Andrea van Beek
Henk van Mourik

Grade 2 / groep 4

maandag t/m vrijdag 11:40 – 12:20 uur

Henk van Mourik
met ondersteuning van Andrea van Beek op
dinsdag/woensdag/donderdag

Grade 3 / groep 5

maandag t/m vrijdag 13:20 – 14:00 uur

Henk van Mourik

Grade 4 / groep 6

maandag 14:00 – 15:20 uur
dinsdag, woensdag, vrijdag 14:00 – 14:40 uur

Henk van Mourik

maandag 11:00 – 11:40 uur
Grade 5 / groep 7

dinsdag, woensdag 14:40 – 15:20 uur

Henk van Mourik

donderdag 14:00 - 15:20 uur
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