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17 april lesdag in het Sasnev 
Let op: in verband met het Paasweekend 
is de les van vrijdag 18 april verschoven 
naar donderdag 17 april van 15-18 uur in 
het Huis der Nederlanden (Sasnev). 
Adres: 4 Centraalplein, Pinelands  
 
Oranjemarkt 
 
Haal je oranje 
kleding uit de kast, 
want zaterdag 26 
april organiseert De 
Nederlandse 
School in 
samenwerking met NCK en ANV een 
Oranjemarkt. Tussen 11.00 en 15.00 uur 
ben je bij het Huis der Nederlanden in 
Pinelands van harte welkom om de 
Koningsspelen 2014 te spelen, je eigen 
spulletjes of zelfgemaakte lekkernijen op 
de vrijmarkt te verkopen en te genieten 
van de heerlijke Hollandse producten. Elk 
jaar is het weer een groot succes! 
Ook vriendjes en vriendinnetjes welke niet 
op de Nederlandse School zitten zijn van 
harte welkom. 
Wil je iets verkopen op de vrijmarkt? Geef 
dat voor woensdag 23 april door aan juf 
Caroline (brakcaroline@gmail.com)  
Ten behoeve van de 
schoolkas worden er 
ook boeken verkocht. 
Heb je nog boeken 
liggen, neem ze mee 

op donderdag 17 april. We hopen op die 
manier een ruim aanbod aan boeken te 
kunnen verkopen. 
 
 
Jarigen in april 
02-04 Liam Ruiters 
02-04 Tim van der Veen 
06-04 Finn Westerveld 
 
 
Vertrokken en aangemelde leerlingen 
Vertrokken: 
Mees en Tom Mangal  
Daan en Lien Vanderstraeten 
Noah en Sam Smit 
 
Mees, Tom, Noah en Sam, heel veel 
succes weer in Nederland. Daan en Lien, 
we hopen jullie in de toekomst weer 
welkom te mogen heten. 
 
Aangemeld: 
Kiki Horstenbach 
Lotte en Pepijn Schonck 
Julie Veldhuis 
Olivia van der Vliet 
Sebastiaan en Maurits Baalbergen 
 
Wij wensen jullie heel veel (leer-)plezier 
toe bij ons op school. 
 
Bestuur 
Rinske Staal heeft 3 jaar in het bestuur 
gezeten en besloten er mee te stoppen. Zij 
blijft vrijwillig betrokken bij diverse 
cultuuractiviteiten op school. Rinske, we 
willen je heel hartelijk bedanken voor je 
inzet en positieve inbreng in het bestuur! 
 
Subsidie NL overheid 
Eind februari ontvingen wij het goede 
bericht dat de Nederlandse overheid een 
overgangsregeling treft. Er komt een 
eenmalige subsidie vrij welke verspreid 
wordt over 3 jaar en toekomt aan de 
scholen. Voor het schooljaar 2014 zal de 
hoogte van het bedrag E280 per leerling 
zijn. We zijn blij dat de overheid hiermee 
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het belang van Nederlands onderwijs in 
het buitenland erkent.  
 
Woensdag 7 mei geen les 
In verband met de landelijke verkiezingen 
op woensdag 7 mei zal er geen les 
worden gegeven in Houtbaai.  
 
De beste gratis apps voor kinderen 
Benieuwd naar 
interessante en leuke 
apps voor leerlingen op 
de basisschool? Je vindt 
ze in de nieuwe 
brochure 'De beste gratis apps voor 
kinderen'. Ook geeft de brochure tips aan 
ouders over hoe je je kind kunt 
begeleiden op de tablet. De brochure kun 
je downloaden via 
http://mijnkindonline.nl/publicaties/bro
chures/de-beste-gratis-apps-voor-
kinderen  
 
Uitleg spelling op you tube 
Via onderstaande link worden heel 
duidelijk diverse spellingproblemen 
uitgelegd middels een filmpje. Het is de 
moeite waard een kijkje te nemen! 
http://www.meestermichael.nl/digibord
/bb%20uitleg%20taal%20op%20film.html 
 

Wij wensen jullie allemaal een heel fijne 
vakantie toe! De school start weer op 
woensdag 9 april in Houtbaai en vrijdag 11 
april in Mowbray! Caroline zal woensdag 9 
april ook in Houtbaai aanwezig zijn, indien 
u haar wilt spreken, graag even een 
afspraak maken. 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
brakcaroline@gmail.com  
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