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Nieuwjaarswens 2014 
Namens alle leerkrachten, bestuur en 
directie willen wij alle ouders en kinderen 
van de Nederlandse School Kaapstad een 
gelukkig nieuwjaar toewensen. 
Wij hopen dat jullie een goede vakantie 
hebben gehad en uitgerust kunnen 
beginnen aan het nieuwe schooljaar op de 
dagschool alswel het tweede deel van het 
schooljaar binnen het Nederlandse 
onderwijs. Wij wensen u en het gezin veel 
geluk, gezondheid en plezier toe in 2014. 
 
Hulp gezocht  website  
Met alle vernieuwingen binnen de school 
mag de website niet achter blijven. Bij 
deze nogmaals een oproep voor hulp bij 
het vernieuwen van de site. Mocht u uw 
hulp en kennis op dit gebied willen 
aanbieden neem dan contact op met 
Fanny.  
  
Bestuurszaken 
Tijdens de vakantie hebben wij helaas het 
bericht ontvangen dat Christo Abrahams 
niet langer beschikbaar zal zijn als lid van 
het bestuur van de stichting. Wij danken 
Christo voor zijn inzet binnen het bestuur 
van de SNSK en wensen hem veel succes 
in de toekomst. De functie van 
penningmeester zal worden overgenomen 
door Koos Blijdorp. Koos is vader van 
Ilona (groep 7) en Daisy (VO) en zal vanaf 
heden het bestuur versterken.Wij heten 
Koos van harte welkom en wensen hem 
veel succes! 

 
Het  team vanaf januari 2014 
Voor alle duidelijkheid een overzicht van 
de groepsbezetting vanaf januari 2014: 
Hout Bay: 
Groep 1-2: Petrie Eefting 
Groep 3-4: Alida geerts 
Mowbray: 
Groep 1-2: Petrie Eefting 
Groep 3-4: Alida Geerts 
Groep 5-6: Fanny Groenendijk 
Groep 7-8: Marinke Soeters/ Caroline 
Brak-Vink 
VO: Ruud de Jong 
 
De jarigen in januari: 
Daan VanderStraeten  11 januari 
Steven Kreeftenberg    14 januari  
Morris Jenman   16 januari  
Daisy Blijdorp   19 januari 
Allemaal een hele fijne dag toegewenst! 
 
 
Nieuwe leerlingen per 01-01-2014 
Wij heten de volgende leerlingen van harte 
welkom bij ons op school: 
Noah Smits (groep 7) 
Sam Smits (groep 5) 
Noah en Sam zullen drie maanden 
meedraaien en lesstof uit Nederland 
maken zodat ze in april weer in Nederland 
op hun eigen school verder kunnen. 
Kiki Hochstenbach (groep 1, Hout bay) 
Thomas Jenman (groep 2, Mowbray) 
Daan Vanderstraeten (groep 2, Mowbray) 
Lien Vanderstraeten (groep 3, Mowbray) 
 
Graag tot woensdag 15 januari in Houtbay 
of vrijdag 17 januari op de locatie 
Mowbray! 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Fanny Groenendijk. 
Adjunct directeur SNSK 
groen.fan@outlook.com 


