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Informatiehalfuurtje 
Op woensdag 6 augustus en vrijdag 8 
augustus bent u van harte welkom in de 
klas van uw kind(eren). De 
groepsleerkracht zal van 17.30-18.00 uur 
een toelichting geven op de inhoud van de 
lessen voor dit schooljaar, wederzijdse 
verwachtingen worden besproken en er is 
ruimte voor kennismaking en vragen. We 
vinden dit erg belangrijk en vragen u 
vriendelijk doch dringend aanwezig te zijn. 
 
Filmavond 
Op vrijdagavond 5 
september 
organiseert de 
Nederlandse school 
samen met het NCK 
een filmavond. In de 
fantastische locatie 
(oude 
chocoladefabriek) 
Rococoa zullen we 
de film Mees Kees 
bekijken. Volwassenen ook welkom!!! 
 
Wie: film voor alle leeftijden (leuk en 
leerzaam) 
Tijd: direct na schooltijd, van 18.30-20.30 
Locatie: Rococoa, Palms Centre, 145 Sir 
Lowry Road, Woodstock 
(www.rococoa.co.za) 
Kosten: R65 per kaartje (inclusief kroket, 
patat, ijsje met warme chocoladesaus), 
excl. drankje 
Reserveren: uiterlijk vrijdag 29 augustus 
via leerkracht 
 

Ouderbijdrage 
Recentelijk zijn de facturen voor de 
ouderbijdragen over het 2e halfjaar 
verstuurd. Van veel ouders hebben we het 
verschuldigde lesgeld reeds ontvangen, 
waarvoor onze hartelijke dank! Mocht u 
nog niet in de gelegenheid zijn geweest 
om het verschuldigde bedrag naar onze 
rekening over te maken, verzoeken wij u 
vriendelijk dit voor het verstrijken van de 
betalingstermijn te doen. Alvast bedankt 
voor uw medewerking! 
 
Nieuwe leerlingen: 
Tygo Wijsenbeek           gr 3 HB 
Josephine Geboers            gr 1 HB 
Mila Jordaan             gr 1 HB 
Jill en Maira de Bruin            gr 4&3 MB 
Kira Jade Pooley           gr 5 MB 
Ysa van Kesteren           gr 3 MB 
Kiah van Gasteren           gr 1 MB 
Luuk Smits van Waesberghe    gr 1 HB 
Max Dijkstra            gr 1 HB 
Senna Verhaaf            gr 3 HB 
 
Een groot aantal nieuwe leerlingen, van 
harte welkom! We wensen jullie heel veel 
(leer-) plezier toe! 
 
Jarigen: 
Kaylah Koopman   7 aug 
Levi Spronk    10 aug 
Eva Vermeulen    14 aug 
Ilona Blijdorp    19 aug 
Mischa Benjamin   29 aug 
 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

 
Aanmelden gratis 
nieuwsbrief NOB  
Wist u dat u zich kunt 
aanmelden voor de 
gratis nieuwsbrief voor 
ouders van Stichting NOB? Op die manier 
blijft u ook als ouder op de hoogte van 
onderwijsontwikkelingen in Nederland en 
hoe u uw kind kunt blijven ondersteunen 
bij de ontwikkeling van Nederlandse taal. 
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Klik op deze link voor aanmelding: 
http://www.stichtingnob.nl/ouders/introduct
ie.aspx  
 
Promotieonderzoek naar het 
taalgebruik van Nederlandse en 
Vlaamse kinderen in het buitenland 
Everdiene Geerding, onderwijsadviseur 
van het NOB, doet een 
promotieonderzoek aan de Universiteit 
van Tilburg naar het taalgebruik van 
Nederlandse en Vlaamse kinderen tussen 
de acht en twaalf jaar die in het buitenland 
wonen. De onderzoeksresultaten zullen 
dienen als basis voor het beleid in 
Nederland. Door meer te weten te komen 
over het taalgebruik van Nederlandse en 
Vlaamse kinderen in het buitenland krijgen 
deze kinderen uiteindelijk meer kansen. 
Er is een vragenlijst ontwikkeld voor 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar die 
Nederlands onderwijs volgen en een 
vragenlijst voor hun ouders. Wilt u 
meedoen aan dit onderzoek? Vul de 
vragenlijsten in via onderstaande link: 
http://www.anpdm.com/newsletterweb/424
45A4B7743455F4075414B59/41405D4B7
443435A477641405A4671?noTracking=tr
ue  
Met name van leerlingen zoekt Everdine 
nog meer reacties. De tien scholen met 
verhoudingsgewijs de meeste reacties 
ontvangen een boekenbon! 

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