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Op Vakantie naar Nederland? 
Opnieuw een oproep wie er in de vakantie 
naar Nederland toe gaat en een pakketje 
met maximaal 5kg aan schoolmaterialen 
mee terug naar Kaapstad wil nemen. Het 
pakketje wordt op uw vakantieadres 
afgeleverd.  
Stuur een mail naar: 
brakcaroline@gmail.com  
 
Schaatsfestijn 

 
In de jaarplanning stond vermeld dat er op 
14-06 een schoolfeest zou plaatsvinden in 
Pinelands. Dit schoolfeest gaat niet door, 
maar het jaarlijkse schaatsfestijn wel. Dit 
jaar met als thema Elfstedentocht, It Giet 
Oan! 
Vrijdag 6 juni van 18.00-20.30 kun je de 
ijzers onderbinden. Bij het entreekaartje 
van R40 zitten de huur van schaatsen, 
een kop chocolademelk en een koek 
inbegrepen. Kaartjes kun je (ook deze 
week nog!) kopen bij de groepsleerkracht. 
Vergeet niet je oranje (Unox) muts als je 
die hebt.  
Er zijn diverse Hollandse hapjes te koop, 
dus neem wat extra contant geld mee.  
LET OP: De school sluit 6 juni om 17.30 
uur, kinderen die niet mee gaan naar de 
schaatsbaan kunnen dus een half uur 
eerder opgehaald worden. 

Wij gaan er van uit dat ouders van 
kinderen die zich opgegeven hebben voor 
het schaatsfestijn naar de schaatsbaan 
willen rijden. Indien transport een 
probleem is kunt u dat doorgeven aan 
Caroline Brak. 
Ouders die willen schaatsen betalen ook 
R40 entree. Indien u niet van plan bent te 
schaatsen hoeft u geen entree te betalen. 
 
Kascontrole 
Door omstandigheden was de financiële 
administratie over de jaren 2012 en 2013 
nog niet door een onafhankelijke 
kascontrolecommissie gecontroleerd op 
“rechtmatigheid, volledigheid en juistheid”. 
We hebben 2 ouders van kinderen op de 
Nederlandse School, t.w. Germaine 
Kreeftenberg en Lia Nijzink bereid 
gevonden deze taak op zich te nemen. Op 
basis van de door hen verrichtte 
werkzaamheden hebben ze kunnen 
concluderen dat de financiële stukken over 
2012 en 2013 voldoen aan de door het 
NOB gestelde voorwaarden. Langs deze 
weg willen we Germaine en Lia bedanken 
voor hun inzet en deskundige bijdrage. 
 
Voetbalpool 
Tot 6 juni kun je je nog inschrijven voor de 
voetbalpool via 
www.nationalevoetbalpool.nl  
 
Groep 7/8 
Marinke Soeters heeft aangegeven vanaf 
het nieuwe schooljaar niet meer voor de 
school te werken. Door de combinatie met 
andere werkzaamheden werd zij 
genoodzaakt keuze te moeten maken. We 
willen Marinke via deze weg heel hartelijk 
bedanken voor haar inzet en 
betrokkenheid. 
We hebben inmiddels ook een vervangster 
gevonden voor Marinke. Otti Leenheer zal 
vanaf het nieuwe schooljaar lesgeven aan 
groep 7/8. Otti heeft een aantal jaar in het 
Voortgezet Onderwiis in Nederland 
gewerkt. Wij heten Otti van harte welkom 
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op school en wensen haar heel veel 
succes met de werkzaamheden. 
 
Rapporten en 10 minutengesprekken 
In de week van 9 tot en met 13 juni 
ontvangt u per e-mail het rapport van uw 
kind. Woensdag 11, woensdag 18 of 
vrijdag 20 juni wordt u uitgenodigd voor 
een 10 minutengesprek met de leerkracht. 
De gesprekken vinden plaats aan het 
einde van de middag, uw kind kan na 
afloop van het gesprek direct mee naar 
huis. U ontvangt een uitnodiging voor dit 
gesprek van de leerkracht van uw kind. 
Woensdag 18 juni en vrijdag 20 juni zijn 
tevens de laatste lesdagen van dit 
schooljaar. 
 
Nieuwe leerlingen 
Luuk (gr 4), Jolien (gr 2) en Stan (gr 1) van 
de Krol zijn nieuwe leerlingen in Mowbray. 
We heten jullie van harte welkom en 
wensen jullie veel (leer-) plezier toe.  
 
Jarigen in juni en juli 
 

 
 
Kira Mijsbergh   2  juni 
Sarah Slothouwer   19 juni 
Juf Caroline    25 juni 
Sabien Hartgers  11 juli 
Floris van de Veen  13 juli 
Merlijn Dijkstra   14 juli 
Sem Westerveld  18 juli 
Jolien van de Krol  21 juli 
Luna Mijsbergh   21 juli 
 
Wij wensen u een heel fijne vakantie toe. 
De school gaat weer van start op 
woensdag 23 juli in Houtbay en vrijdag 25 
juli in Mowbray. Voor die tijd wordt u nog 
geïnformeerd over de 

groepssamenstelling en ontvangt u een 
nieuwe jaarplanning. 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
brakcaroline@gmail.com 
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