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Sinterklaasfeest 
Wat was het een geweldig feest afgelopen 
zondag in Houtbay. Aan allen die 
gekomen zijn: heel hartelijk bedankt voor 
jullie komst. We kijken dankbaar terug op 
deze dag. 
Na het feest kwam één van de pieten tot 
de ontdekking dat hij een baret kwijt is. 
Indien u deze heeft gevonden ontvangen 
wij die graag terug. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Meer foto’s vindt u op onze 
facebookpagina: 
www.facebook.nl/NLschoolkaapstad  
en op de nieuwe website: 
www.nederlandseschoolkaapstad.com   
 
Mutaties in leerkrachtenteam 
Deze maand nemen we afscheid van juf 
Otti Leenheer (groep 7/8 MB). Juf Otti is 
zwanger en gaat in december terug naar 
Nederland. Otti, langs deze weg willen we 
je hartelijk bedanken voor je inzet voor de 
school. We wensen je een prettige 
zwangerschap toe en heel veel geluk met 
je nieuwe gezinnetje! 
 
Juf Alida wil graag privé wat meer tijd aan 
haar kleinkinderen besteden en heeft 
aangegeven vanaf januari niet meer 
beschikbaar te zijn om les te geven aan 
groep 3/4 in Houtbay. We vinden het heel 
jammer dat Alida in Houtbay afscheid van 
ons neemt. Alida, ook jij bedankt voor de 
vele jaren van trouwe dienst in Houtbay. 
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Onlangs ontving u per e-mail de vacature 
voor nieuwe docenten voor de school. 
Indien u iemand kent met een 
onderwijsbevoegdheid of zelf interesse 
hebt vernemen wij dit graag.  
Sollicitanten kunnen t/m 15 december een 
CV met motivatiebrief sturen aan de 
voorzitter van het bestuur Jolijn Godijn 
(vz@nederlandseschoolkaapstad.com)  
Pas na afronding van het sollicitatie 
proces wordt bepaald hoe de functies 
worden verdeeld. We hopen u spoedig 
hierover te informeren. 
 
Groep 5 alleen in Mowbray 
Vanaf januari is besloten om groep 5 
alleen nog in Mowbray les te geven. In de 
praktijk blijkt het niet haalbaar om de 
groepen 3, 4 en 5 in één klas goed te 
onderwijzen. Kwalitatief goed onderwijs 
blijft voor ons de hoogste prioriteit. 
 
Verhuizing locatie Houtbay 
Zoals de meesten van de ouders van 
kinderen in Houtbay weten verhuist de 
primary school in december naar de 
nieuwe locatie. Ook de Nederlandse 
school verhuist mee. Vanaf januari geven 
wij les in het nieuwe gebouw aan de Main 
Road, 1 km afstand van de oude locatie. 
U vindt een kaartje van de nieuwe locatie 
op de website van de school: 
www.houtbay.iesedu.com  
 
Nieuwe leerlingen 
De afgelopen maand hebben we 3 nieuwe 
leerlingen mogen verwelkomen, te weten: 
Jente Zuidgeest 
Cyrah en Mikay van der Mooren 
 
Van harte welkom! We wensen jullie heel 
veel (leer-) plezier toe! 
 
Afscheid 
Er zijn ook leerlingen die afscheid nemen: 
Xanthe van der Weele verhuist terug naar 
Johannesburg. 

Luuk, Jolien en Stan van de Krol 
vertrekken na 1 jaar Kaapstad terug naar 
Nederland. 
 
We wensen jullie heel veel succes op de 
(nieuwe) school. 
 
Jarigen december en januari 
Mikay van der Mooren   2 dec 
Tygo Wijsenbeek   4 dec 
Sam Bouland    7 dec 
Thomas Jenman   9 dec 
Cyrah van der Mooren   31 dec 
Zara Nijkzink    31 dec 
Julie Veldhuis    1 jan 
Kiah van gasteren   5 jan 
Sasha Mc Creadie   9 jan 
Steven Kreeftenberg   14 jan 
Morris Hochstenbach   16 jan 
Daisy Blijdorp    19 jan 
 
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag 
toegewenst! 

 
Nieuw schoolrooster 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een nieuw 
schoolrooster voor de periode van januari 
t/m juni 2015. 
De school start weer vanaf vrijdag 23 
januari in Mowbray en woensdag 28 
januari in Houtbay. 
 
We wensen jullie een heel prettige 
vakantie, fijne feestdagen en alvast een 
voorspoedig 2015! 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
 
 

 

mailto:vz@nederlandseschoolkaapstad.com
http://www.houtbay.iesedu.com/

