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Schrijfster op bezoek bij het VO 
Afgelopen vrijdag was Anne-Gine 
Goemans, auteur van Glijvlucht en 
winnares van de Dioraphte 
Jongerenliteratuur Prijs 2012, op 
lesbezoek bij de NSK in de groepen VO 1 
-2 van de docent Ruud de Jong.  
Jongeren en lezen in het voortgezet 
onderwijs: het blijft een boeiende 
combinatie. Hoe krijg je jongeren aan het 
lezen – en vooral: hoe krijg je het juiste 
boek bij de juiste jongere? Anne-Gine 
speelt hierop in en kwam haar boek 
presenteren aan de doelgroep. Aan de 
hand van foto’s en dia’s heeft ze onze 
leerlingen duidelijk gemaakt hoe een boek 
wordt gemaakt. Ze ging daarbij in gesprek 
met onze leerlingen zelf: wat willen zij 
weten over schrijvers en boeken?  

 
 

 
 

 
Informatieavond VO  
De leerkracht van het VO en directie willen 
alle ouders van het VO graag uitnodigen 
voor een informatieavond. Deze avond zal 
gehouden worden op woensdag 26 
februari aanstaande. De ouders van het 
VO zullen een persoonlijke uitnodiging per 
mail ontvangen. 
 
 
Nieuwe jaarplanning  
Graag wijs ik u op de meegezonden 
bijlagen met de vernieuwde jaarplanning 
Mowbray. 
Kijkt u goed naar de locaties en de data op 
de kalender. 
 
 
De jarigen in februari: 
 
Lisa Vink 5 februari 
Ella Staal 6 februari 
 
Allemaal een hele fijne dag toegewenst! 
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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 
 
 
 
 
Nieuwe leerlingen per 01-01-2014 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al een 
aantal nieuwe leerlingen mogen 
verwelkomen. Deze maand is de lijst 
langer geworden door de vele 
aanmeldingen van de afgelopen weken! 
Met trots een warm welkom op school aan 
alle 10 nieuwe leerlingen! 
 
Jens Brans (groep 6, Mowbray) 
Jackie Brans (groep 5, Mowbray) 
Bjorn Brans (groep 1, Mowbray) 
Katia  Schoen (groep 1, Houtbay) 
Liam Ruiters (groep 1, Houtbay) 
Anaya Koopman (groep 3, Mowbray) 
Kayla Koopman (groep 1, Mowbray) 
Sasha Mc Creadie (groep 5, Mowbray) 
Ruben van den Brink (groep 4, Houtbay) 
Daniel van den Brink (groep 2, Houtbay) 
 
Einde zwangerschapsverlof Caroline 
Brak 
Vanaf vrijdag 21 februari start onze 
directeur Caroline Brak weer met haar 
werkzaamheden voor de school. Ook voor 
haar: een warm welkom (terug) op school! 
 
Squla.nl 
Een leerzaam en leuk oefenprogramma 
voor op de computer. Met Squla oefent uw 
kind in groep 1 t/m 8 altijd op het niveau 
dat bij hem of haar past. Zo wordt ieder 
kind continu uitgedaagd: leuk leren dus! 

Kijk op de website! Wij raden het iedereen 
aan. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Digitale flyer SNSK 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief een 
digitale flyer van de Nederlandse school. 
Mocht u iemand kennen die wellicht 
interesse heeft in de school dan kunt u het 
bestand gemakkelijk doorsturen. Alvast 
dank!  
 
Het Klokhuis maakt geschiedenis 
Het Nederlandse kinderprogramma het 
Klokhuis heeft een serie gemaakt over 
belangrijke mensen / gebeurtenissen uit 
de Nederlandse geschiedenis. De 
afleveringen zijn te vinden op de site van 
het Klokhuis of op uitzending gemist.nl.  
Een aanrader voor kinderen uit de groep 
5-VO. 
 
 
 
 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
 
 
 
 
Fanny Groenendijk. 
groen.fan@outlook.com 


