
 

 

Aangesloten bij de Stichting Nederlands 
Onderwijs in het Buitenland 
 
Tel +27 (0)21 851 9005 
Cell +27 (0)79 028 7230 
 
4 Centraal plein, Kaapstad 7405 
Zuid Afrika 
Email: directie@nederlandseschoolkaapstad.com 
 

Bestuur: Mw J. Godijn (Voorz.), Dhr. J. Blijdorp (Penn.), Mw F. Groenendijk (Alg.),  
Directeur: Caroline Brak – Vink  
ABSA,Kaapstad 4046771386 / Deutsche Bank, Den Haag NL50 DEUT 0609 8164 70 
Handelsreg. 41160175 

 

www.nederlandseschoolkaapstad.com 
www.facebook.com/NLschoolkaapstad  

 

Nieuwsbrief november 2014 
 
Inhoud:  
Jaarvergadering: 4 november  
Sinterklaasfeest: 30 november  
Afname CITO toetsen 
Website en facebook 
Jarigen 
Actie biblionef 
 
Jaarvergadering: 4 november 
Afgelopen week ontving u een aparte 
uitnodiging voor de jaarvergadering op 4 
november. Wij stellen uw aanwezigheid 
zeer op prijs, om samen met u na te 
denken over de ontwikkeling van de 
school van uw kind! 
De vergadering vindt van 19:00-21:00 
uur plaats in het Sasnev, Central 
Square 4, Pinelands 
 
Sinterklaasfeest: 30 november 
Sinterklaas zal met zijn pieten ook dit jaar 
Kaapstad bezoeken. Het feest vindt op 
zondag 30 november in Riverside Estate 
in Houtbay plaats. Sinterklaas zal dit jaar 
niet de traditionele zwarte pieten met zich 
mee brengen. Op vrijdag 7 november 
vergadert het Sinterklaas comité hoe de 
pieten dit jaar aangekleed worden. Indien 
u suggesties hebt, stuur een e-mail aan 
Eveline Schurink:  
eveline.schurink@uff.co.za    
U ontvangt per e-mail nog een 
persoonlijke uitnodiging voor het feest 
 
Afname CITO toetsen 
Tweemaal per jaar worden er CITO 
toetsen afgenomen. In het verleden vond 
dit op een zaterdagochtend plaats. Vanaf 
dit schooljaar is besloten om dit op de 
lesmiddagen te laten plaatsvinden. 
Wij hechten veel belang aan de CITO 
toets. Niet alleen vanwege het resultaat, 
maar zeker ook om een vervolgtraject te 
bepalen. Na afloop van de toets heeft de 
leerkracht een nog duidelijker beeld op 
welk gebied er actief interventie moet 

worden genomen om een leerling op zijn 
of haar niveau les te geven.  
 
De toetsen worden afgenomen op: 
Houtbay:   
12 en 19 november 
Mowbray:  
Gr 1/2 en 3/4: 14 en 21 november 
Gr 5/6 tot 7/8: 21 november 
 
Het Voortgezet onderwijs zal op 21 
november oefenen met CNaVT toetsen. 
 
Wij willen u vragen te zorgen dat uw kind 
fit en uitgerust op school komt. 
 
U kunt thuis alvast oefenen voor de CITO 
toetsen via de websites: 
www.leestrainer.nl 
www.eindtoets.nl  
 
Website en facebook 
De Nederlandse school heeft een nieuwe 
website: 
www.nederlandseschoolkaapstad.com!!!  
Zowel nieuwe ouders als ouders van onze 
leerlingen vinden hier alle benodigde 
informatie. Neem eens een kijkje na het 
lezen van deze nieuwsbrief. 
‘Like’ ook onze nieuwe facebookpagina: 
www.facebook.com/NLschoolkaapstad  
 
Jarigen in november: 
Brett Jenman   06 nov 
Luuk van de Krol  11 nov 
Kiki Hochstenbach  12 nov 
Noah Bouland   14 nov 
Irene Vink   27 nov 
Manouk Mijsbergh  27 nov 
Kim Groenendijk  30 nov 
 
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 
 
Actie Biblionef: 
Kun je je voorstellen 
dat je geen boeken 
hebt in je eigen taal? 
Dit is de realiteit voor 
veel kinderen in Zuid 

mailto:eveline.schurink@uff.co.za
http://www.leestrainer.nl/
http://www.eindtoets.nl/
http://www.nederlandseschoolkaapstad.com/
http://www.facebook.com/NLschoolkaapstad
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Afrika. ‘My language, my heritage’ is de 
actie van Biblionef om geld in te zamelen 
zodat elk kind in Zuid Afrika een boek in 
zijn of haar taal heeft. De Nederlandse 
school ondersteunt deze actie graag.  
Hoe doe je mee? Maak een ‘selfie’ met je 
favoriete boek, upload dit op facebook of 
twitter en gebruik de hashtag #BookSelfie. 
Verander vervolgens het leven van een 
kind en doneer R60. 
Elk kind heeft tijdens de 
kinderboekenweek een A4 mee genomen 
met de instructies. Deze zijn ook te vinden 
op: www.biblionefsa.org.za  

 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
directie@nederlandseschoolkaapstad.com  

http://www.biblionefsa.org.za/
mailto:directie@nederlandseschoolkaapstad.com

