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Nieuwsbrief februari 2015 
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Teammeeting/bestuur 
Zaterdag 24 januari hebben de 
leerkrachten en het bestuur een 
gezamenlijke vergadering gehad waarin 
de missie en visie van de school opnieuw 
werden besproken. Daarnaast is er terug 
geblikt op de intern gehouden enquête, de 
ouderenquête en een toelichting gegeven 
op het financieel beleid van de school. De 
middag werd afgerond met een gezellig 
samenzijn onder genot van een hapje en 
een drankje. 
 

 
 

 
 
 
 

NOB zomerkamp 
Het is weer zover! NOB organiseert ook in 
2015 een zomerkamp voor leerlingen van 
groep 7 en 8 die Nederlands onderwijs in 
het buitenland volgen.  
Het zomerkamp van NOB is een mooie 
kans voor Nederlandse kinderen die 
buiten Nederland opgroeien om zich een 
week lang onder te dompelen in de 
Nederlandse cultuur. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een excursie met een 
duidelijke link naar de Nederlandse 
cultuur, de Efteling en traditionele 
kampactiviteiten zoals een bonte avond. 
Samen met Nederlandse leeftijdsgenoten 
die eveneens in het buitenland wonen 
beleven ze hopelijk een geweldige 
kampweek waar ze nog lange tijd met 
plezier aan terugdenken! 
Het zomerkamp vindt plaats van zaterdag 
18 juli tot en met zaterdag 25 juli 2015 in 
Lunteren. 
Als bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u de 
brief voor de ouders met daarbij meer 
informatie over het zomerkamp en een 
aanmeldingsformulier.  
 
Jarigen in januari 
Lisa Vink    5 feb 
Ella Staal    6 feb 
Sebastiaan Baalbergen   11 feb 
Daniel van den Brink   10 feb 
Anaya Koopman   19 feb 
Olivia van der Vliet   27 feb 
 

 
 
We wensen jullie een heel fijne dag nieuw 
levensjaar toe! 
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Vertrokken leerling 
Julie Veldhuis volgt vanaf januari geen 
onderwijs meer bij de Nederlandse 
School. We wensen haar het beste toe. 
 
Wijziging schoolrooster 
In het schoolrooster van de locatie 
Houtbay stond een typefoutje. Les 38 van 
dit schooljaar valt op 24/06 en niet 24/07! 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
 
 
 


