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Meelooplesdag 
Heeft u altijd al eens een kijkje willen 
nemen achter de lokaaldeuren? Dat kan, 
woensdag 12 of vrijdag 14 maart bent u 
van harte welkom om een deel van de les 
bij te wonen. De leerkracht volgt het 
normale programma om u een zo goed 
mogelijk beeld te geven. 
U bent welkom tussen 15.00 en 15.30 of 
17.30 en 18.00 uur. Graag wel even 
vooraf opgeven bij de leerkracht. 
 
Leuke activiteit  
Elk kwartaal zal er eenmaal een extra 
leuke activiteit plaatsvinden in de klas. 
Afgelopen week was het zover, het laatste 
half uur werd er een spel gedaan om het 
plezier en het contact met elkaar te 
vergroten.  
 
 

 
 

 
 
Informatieavond VO onderwijs 
Vrijdag 28 maart was er een bijeenkomst 
van het Voortgezet Onderwijs bij Rinske 
Staal. Hartelijk dank voor de grote 
opkomst van ouders. Ruud heeft een 
toelichting gegeven op zijn werkwijze en 
planning. Daarnaast hebben we 
gediscussieerd over de verschillende 
mogelijkheden van eindexamens. De 
directie zal samen met Ruud verder 
onderzoek hiernaar doen en u tijdig 
informeren. 
 
Koningsdag 
Zet vast in de agenda, zaterdag 26 maart 
is het weer Oranjemarkt bij het Sasnev 
waar ook de Nederlandse school 
vertegenwoordigt zal zijn. Meer informatie 
volgt nog. 
 
Fanny Groenendijk en groep 5/6 
Na afloop van haar zwangerschapsverlof 
is Caroline Brak les gaan geven aan groep 
5/6. Zij heeft zowel de klas als de taken 
van Fanny Groenendijk overgenomen.   
Fanny heeft helaas moeten besluiten haar 
taken neer te leggen wegens een 
ontbrekende werkvergunning. Wij willen 
haar hartelijk bedanken voor haar enorme 
inzet en positieve inbreng binnen de 
school. 
Zij zal met haar onderwijskundige kennis 
actief blijven binnen het bestuur.  
Caroline Brak zal in elk geval de eerste 
woensdag van elk kwartaal aanwezig zijn 
in Houtbaai. Indien u graag een gesprek 



 

 

Aangesloten bij de Stichting Nederlands 
Onderwijs in het Buitenland 
 
Tel +27 (0)21 851 9005 
Cell +27 (0)79 028 7230 
 
Postbus 555 
Capte Town 8000 
South Africa 
Email: info@nederlandseschool.co.za 

Bestuur: Mw J. Godijn (Voorz.), Dhr. J. Blijdorp (Penn.), Mw R. Staal (Secr.),  
Directeur: Caroline Brak – Vink  
ABSA,Kaapstad 4046771386 / Deutsche Bank, Den Haag 0609816470 
Handelsreg. 41160175 

www.nederlandseschoolkaapstad.co.za 

wilt hebben op een andere dag/tijdstip 
kunt u daarvoor een afspraak maken.  
 
De jarigen in maart: 
Tom Evers    24-03 
Simm Kock    24-03 
Luuk van Gasteren   26-03 
 
Allemaal een heel fijne dag toegewenst! 
 
Facturatie en betaling lesgeld SNSK 
Zoals u weet zijn de facturen inmiddels 
verzonden voor het resterende schooljaar. 
Namens het bestuur willen wij u hartelijk 
bedanken voor uw betaling. Mocht u nog 
niet in de gelegenheid zijn geweest de 
betaling te regelen, bij deze een 
vriendelijke herinnering 
 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
brakcaroline@gmail.com  
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