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Oranjemarkt 
Wat hebben we genoten op de 
oranjemarkt! Veel mensen, leuke 
activiteiten en een goede sfeer. In het 
bijzonder willen we hulpvaardige ouders 
en bestuursleden bedanken voor hun 
bijdrage aan de fondsenwervings- 
activiteiten. Er is een totaalbedrag van 
ruim  R3200 winst opgehaald ten behoeve 
van de school.  
 

 
 

 
 

 
 
Meer foto’s vindt u op onze facebook 
pagina. 
 
Jarigen in mei 
Maurits Baalbergen  02-05 
Noud Smits van Waesberghe 03-05 
Jort Westerveld   05-05 
Evi Westerveld   26-05 
 
Wij wensen jullie allen een heel fijne dag 
toe en een super volgend levensjaar! 
 
Subsidie Nederlandse Overheid 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u 
geïnformeerd dat er opnieuw een 
eenmalige subsidie vrijkomt ten behoeve 
van Nederlands onderwijs in het 
buitenland. Onlangs is bekend geworden 
dat dit bedrag voor 2014 ongeveer 250 
euro zal bedragen per leerling. 
 
Laptops voor de Nederlandse School 
Voor onze lesactiviteiten zijn we op zoek 
naar gebruikte, maar nog goed werkende 
laptops. Wilt u er één aan de school 
doneren of verkopen? Stuur een e-mail 
aan: brakcaroline@gmail.com  
 
Nieuwe lesmaterialen 
Jaarlijks bestellen we nieuwe 
lesmaterialen bij onze schoolleverancier 
Heutink in Nederland. We proberen de 
materialen jaarlijks in pakketjes van 
maximaal 5 kg bij een verblijfadres van 
vakantiegangers in Nederland af te laten 
leveren waarna deze in het vliegtuig mee 
terug worden genomen naar Zuid Afrika. 
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Het scheelt de school een hoog bedrag 
aan transportkosten en invoerrechten. 
Oproep: Mogen wij u benaderen voor het 
meenemen van een pakketje met 
schoolmaterialen in het geval u naar 
Nederland gaat voor vakantie?  
Graag een e-mail sturen aan: 
brakcaroline@gmail.com  
 
Toetszaterdag 31 mei 
Zaterdagochtend 31 mei van 9.30-12.30 
uur zullen er weer CITO-toetsen worden 
afgenomen op onze locatie in Mowbray. 
Ook de kinderen welke in Houtbaai les 
krijgen worden verwacht aanwezig te zijn. 
De toetszaterdag zal deze keer ook voor 
leerlingen van het VO zijn. Zij gaan 
oefenen met proefexamens. De ouders en 
leerlingen van het VO zullen apart hierover 
verder worden geïnformeerd.  
 
De week voorafgaand aan de toets-
zaterdag worden er tijdens schooltijd AVI 
toetsen afgenomen. Wij zoeken een 
vrijwillige ouder die eenmalig (in HB óf 
MB) bereid is deze taak op zich te nemen. 
U krijgt uiteraard een instructie voor de 
afname van de toets. Opgeven bij: 
brakcaroline@gmail.com  
 
7 mei en 27 juni geen les 
Woensdag 7 mei zullen er verkiezingen 
worden gehouden, waardoor de les in 
Houtbaai vervalt.  
Op vrijdag 27 juni zal er geen les worden 
gegeven in Mowbray. Op beide locaties 
komen we dan uit op 39 lessen voor het 
schooljaar 2013/2014. Met Koningsdag als 
cultuuractiviteit en de 2 toets-zaterdagen 
komen we uit op 42 lesmomenten voor het 
schooljaar. 
 
Filmavond VO 
Onze VO leerling Loes Kreeftenberg 
schreef het volgende: 
'Op vrijdagavond 11 april hadden we een 
gezellige avond met de VO1-2 klas. Nadat 
we pannenkoeken gegeten hadden, 
hebben we de film Spijt van Carry Slee 

gekeken. Een trieste, maar mooie film 
over pesten, vrienden en liefde. Het is een 
goede film omdat pesten heel veel 
voorkomt in Nederland, terwijl mensen er 
niets aan doen als ze iemand zien die 
gepest wordt. Daarom is Spijt zo'n mooie 
film, omdat mensen nu zien hoe het voelt 
en hoe erg het is gepest te worden. Het 
kan mensen beïnvloeden om pesten te 
stoppen. In de film moest de hele klas 
achteraf huilen, omdat ze zagen hoe erg 
het is en ze er niets aan gedaan hebben 
de jongen te helpen.' 
 

 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
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