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Nieuwsbrief september 2014 
 
Inhoud:  
Vertrek Ruud de Jong 
Filmavond  
Ned bibliotheek 
Nieuwe leerlingen  
Jarigen 
Winnaar WK voetbalpool 
 
Vertrek Ruud de Jong 
Onze leerkracht Voortgezet Onderwijs, 
Ruud de Jong, heeft onlangs aangegeven 
per 20 september niet weer werkzaam te 
zijn voor de NL school. Ruud heeft 
besloten samen met zijn vriendin Mette 
terug naar Nederland te gaan en daar een 
baan in het voortgezet onderwijs te 
zoeken. We betreuren zijn vertrek, maar 
wensen hem heel veel succes in de 
toekomst. 
De afgelopen maand is er een 
sollicitatieprocedure gestart. Deze en 
volgende week vinden er diverse 
gesprekken plaats. Zodra we meer 
duidelijkheid hebben over de invulling van 
de vacature brengen we u op de hoogte. 
 
Filmavond 
Aanstaande vrijdag 
zal er een groep 
kinderen en ouders 
de film Mees Kees 
film kijken. Er zijn 56 
kaartjes verkocht, 
we mogen spreken 
van een succes. 
De schooltijden 
zullen als normaal 
van 15.00-18.00 uur 
zijn. 

 
De Nederlandse Bibliotheek Kaapstad 
Naast de jeugdboeken die de Nederlandse 
school bezit, maken wij jullie graag nog 
een keer  attent op  het bestaan van de 
Nederlandse bibliotheek Kaapstad: 
De Nederlandse Bibliotheek is een unieke 

bibliotheek in Zuid-Afrika. Hij heeft 
namelijk een uitgebreide collectie van 
meer dan 30.000 Nederlandstalige 
boeken, tijdschriften, cd's en dvd's. De 
bibliotheek biedt een grote collectie 
romans, maar ook veel non-fictie, jeugd- 
en kinderboeken.. 
Openingstijden en adres: 
Sentraalplein 4, Pinelands Dinsdag, 
Donderdag en Zaterdag - 10:00 to 13:00 
Voor meer informatie over lidmaatschap:  
http://www.nederlandsebibliotheek.co.za 
 
Nieuwe leerlingen: 
Ook deze maand mogen we weer nieuwe 
leerlingen verwelkomen op school: 
Romijn van der A  gr 7 MB 
Isis van der A   gr 6 MB 
 
Welkom terug bij ons op school, we 
wensen jullie heel veel (leer-) plezier toe! 
 
Jarigen: 
Jordyn Abrahams   06-09  
Ruben van den Brink   10-09 
Vieve Staal    10-09 
Noah Abrahams   13-09 
 

 
 
Winnaars WK voetbalpool 
Hoewel het WK voetbal al weer ver achter 
ons ligt hebben de prijswinnaars van de 
door de Nederlandse School 
georganiseerde voetbalpool hun prijs de 
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afgelopen weken in ontvangst mogen 
nemen: 
Ilona Blijdorp (groep 8) en Luna Mijsbergh 
(groep 4) wisten de uitslagen het best te 
voorspellen en hebben daarmee een leuke 
geldprijs gewonnen. De extra prijzen, t.w. 
een VIP arrangement voor een 
thuiswedstrijd van AJAX Cape Town en 
een origineel AJAX Cape Town shirt zijn 
gewonnen door respectievelijk Tim van 
der Veen (VO 1) en Maurits Baalbergen 
(groep 4). In het Greenpoint Stadium was 
Tim getuige van een 1-0 overwinning door 
AJAX op de regerend landskampioen 
Sundowns.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurits kreeg het AJAX shirt voorzien van 
zijn naam uit handen van oud-international 
Sander Westerveld. Alle prijswinnaars van 
harte gefeliciteerd! 
 

 
 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
brakcaroline@gmail.com 
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