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Zet vast in de agenda: 
Kinderboekenweek: 15 en 17 oktober 
Jaarvergadering met ouders: 4 november 
Sinterklaasfeest: 30 november 
 
Kinderboekenweek 
Elk jaar besteedt de Nederlandse school 
Kaapstad aandacht aan de 
Kinderboekenweek. In Nederland vinden 
er tijdens de Kinderboekenweek een week 
lang activiteiten plaats rond het thema en 
wordt er in de les veel aandacht besteed 
aan literatuur.  

De school zal de Kinderboekenweek dit 
jaar vieren op woensdag 15 en vrijdag 17 
oktober. Het thema is feest en u als ouder 
bent van harte uitgenodigd om deel uit te 
maken van onze feestelijke afsluiting die 
start om 17.30 uur. In Houtbay zal dit met 
de groepen in één van de klaslokalen 
plaatsvinden, in Mowbray zal de school bij 
elkaar komen in het Mike Smuts Centre 
(eerste verdieping rechts). Om 18 uur 
wordt de dag op een bijzondere manier 
afgesloten. 

Even voorstellen: Jorn Dormans 
Na een sollicitatieprocedure hebben we 
Jorn Dormans als nieuwe leerkracht voor 
de VO groep gerecruteerd. 
Jorn verblijft al enige tijd in Zuid Afrika, 
maar heeft tot zijn vertrek in Nederland 
lesgegeven. Hoewel hij de 
lerarenopleiding basisonderwijs heeft 
afgerond, ligt zijn werkervaring bij 
leerlingen van 11-20 jaar in het speciaal 
onderwijs. Jorn heeft ervaring in het 
lesgeven op verschillende niveaus. Wij zijn 
erg blij dat Jorn ons team komt versterken 
en wensen hem heel veel succes op de 
Nederlandse school. 
 
Examentraining: Karin Benjamin 
Tevens willen wij u voorstellen aan Karin 
Benjamin. Karin zal de 2 leerlingen, Loes 
Kreeftenberg en Daisy Blijdorp 
examentraining te geven. In mei vindt het 
CNaVT examen plaats. Met dit diploma op 
zak wordt de weg geopend om in 
Nederland een HBO of universitaire studie 
te volgen. 
Ook Karin willen wij van harte welkom 
heten binnen ons team en we zijn blij dat 
zij haar kennis en enthousiasme wil 
inzetten om Daisy en Loes te trainen voor 
het examen! 
 
Aanwezigheid directeur 
Om de bereikbaarheid van de directeur 
ook in Houtbay te vergroten zal Caroline 
elke eerste woensdag van de maand in 
Houtbay aanwezig zijn. Voor de 4

e
 termijn 

betekent dit: 15 oktober en 5 november 
 
Gezocht: handige klusouder 
Voor de reparatie van enkele 
materiaalkasten in Mowbray zoeken we 
een handige klusvader of moeder. De 
kasten kunnen met enkele schroeven ter 
plaatse (tijdens schooltijd) worden 
gerepareerd. Kunt u deze eenmalige taak 
op u nemen?  
Graag een mail sturen aan Caroline Brak : 
directie@nederlandseschoolkaapstad.com  
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Taalspelletjes voor in de auto 
Lange autoritten vragen om leuke 
spelletjes. In het artikel als bijlage bij deze 
nieuwsbrief staan allerlei verschillende 
taalspelletjes ter verhoging van de sfeer in 
de auto.  
 
Nieuwe leerlingen 
Sebastiaan en Lennard Hartman (14 en 15 
jaar). 
Sebastiaan en Lennard zullen in de 
toekomst naar Nederland terug keren en 
volgen ter voorbereiding hierop individuele 
lessen om de taal eigen te maken. 
Van harte welkom, we wensen jullie heel 
veel succes toe! 
 
Jarigen 
Romijn van der A   05-10 
Thomas van der Steen  12-10 
Tristan van der Steen  12-10 
Loes Kreeftenberg  16-10 
Xanthe van der Weele  20-10 
Oliver Hartgers   23-10 
Lisa groenendijk  25-10 
Kira Pooley   26-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 
 
Schoolvakanties 
De schoolvakanties lopen dit keer niet 
gelijk. Houtbay zal weer geopend worden 
op woensdag 8 oktober.  
Mowbray heeft nog les op vrijdag 3 
oktober, is gesloten op 10 oktober en geeft 
weer les op 17 oktober.  
Wij wensen u nog een heel fijne vakantie 
toe.  
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
Caroline Brak 
brakcaroline@gmail.com 
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