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Nieuw schooljaar 
Met de eerste nieuwsbrief van het 
schooljaar wensen we u een voorspoedig 
2015 en voor de kinderen een heel 
leerzaam jaar. 
 

 
 
Afscheid Fanny Groenendijk 
In de vorige nieuwsbrief las u dat we 
helaas afscheid moesten nemen van juf 
Otti Leenheer (gr 7/8) en juf Alida Geerts 
(gr 3/4) op de locatie in Houtbay. 
Zeer onverwacht heeft juf Fanny 
Groenendijk (invalleerkracht gr 5/6 en 
onderwijskundig/algemeen bestuurslid) 
ook moeten besluiten om terug te keren 
naar Nederland. Haar vertrek is een groot 
gemis voor het bestuur van de school en 
binnen ons leerkrachten team. We wensen 
Fanny en haar gezin heel veel succes en 
sterkte in Nederland. 
 

 
Nieuwe leerkrachten 
Wij zijn verheugd u de nieuwe 
leerkrachten voor te stellen: 
 
Gr 3/4 Houtbay: Florentien Wijsenbeek 
Florentien landt eind januari in Kaapstad 
en gaat met haar gezin wonen in 
Kommetjie. De eerste les op 28 januari zal 
Alida Geerts nog eenmalig lesgeven, 
waarna Florentien het vanaf 4 februari 
overneemt. 
Florentien zal de eerste maanden begeleid 
worden door Alida Geerts. 
 
Gr 7/8 Mowbray: Hannah Overgaauw 
Hannah geeft in Zuid Afrika vrijwillig 
sportlessen op een school in Grassy Park. 
In Nederland heeft zij sportles gegeven in 
het speciaal onderwijs en meerdere malen 
ingevallen met taalonderwijs. Een 
uitgebreid interview waarin zij verteld over 
haar werkzaamheden kunt u vinden op 
www.kaapstadmagazine.nl.  
 
Vanwege het vertrek van Fanny 
Groenendijk zal Caroline Brak groep 5/6 
overnemen vanaf januari.  
 
Nieuw bestuurslid 
Met het vertrek van Fanny zijn wij ook 
dringend op zoek naar uitbreiding van het 
bestuur. Heeft u belangstelling hiervoor of 
wilt u meer weten over de inhoud van een 
functie binnen het bestuur? Neem dan 
contact op met Jolijn Godijn 
(vz@nederlandseschoolkaapstad.nl). U 
bent van harte welkom om een keer 
vrijwillig een bestuursvergadering bij te 
wonen alvorens een besluit te maken. 
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Locatie Houtbay 
Houtbay start met ingang van het nieuwe 
schooljaar op een nieuwe locatie. Vanaf 
28 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 
 
Vertrokken leerlingen 
Kim en Lisa Groenendijk  
Thomas en Tristan van Steen 
Eva Vermeulen 
Josephine Geboers 
 
We wensen jullie heel veel succes op de 
(nieuwe) school. 
 
Houtbay   Mowbray 
Groep 5 zal vanaf januari alleen nog in 
Mowbray les krijgen. Daniel van den Brink 
en Lisa Vink ‘verhuizen’ daarom met 
Ruben en Irene van de woensdagmiddag 
naar de vrijdagmiddag. 
We hopen dat jullie ook daar snel je plekje 
zullen vinden en wensen jullie heel veel 
plezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jarigen in januari 
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. 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
directeur Nederlandse School Kaapstad 
 

 

http://www.houtbay.iesedu.com/

