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Kascontrole 
Afgelopen week heeft de kascontrole 
commissie de financiële gegevens over 
het boekjaar 2014 gecontroleerd. 
Germaine Kreeftenberg en Lia Nijzink zijn 
op basis van hun werkzaamheden tot de 
conclusie gekomen dat de financiële 
verslaglegging juist en volledig is. We 
danken Germaine en Lia voor hun inzet. 
 
Ouderbijdrage  
Een aantal weken geleden heeft u de 
factuur/facturen ontvangen voor de 
ouderbijdrage over de periode januari - 
juni 2015. Van veel ouders hebben we 
inmiddels het verschuldigde lesgeld 
ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Mocht 
u echter nog niet in de gelegenheid zijn 
geweest om het verschuldigde bedrag 
naar onze rekening over te maken, dan 
verzoeken wij u alsnog dit per omgaande 
te doen. Heeft u vragen over het lesgeld 
neem dan gerust contact op met onze 
penningmeester: 
koosblijdorp@nederlandseschoolkaapstad
.com. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking! 
 
Meelooplesdag 
Heeft u altijd al eens een kijkje willen 
nemen achter de lokaaldeuren? Dat kan, 
woensdag 18 of vrijdag 20 maart bent u 
van harte welkom om een deel van de les 
bij te wonen. De leerkracht volgt het 
normale programma om u een zo goed 
mogelijk beeld te geven.  

U bent welkom tussen 15.00 en 15.30 of 
17.30 en 18.00 uur. Graag wel even 
vooraf opgeven bij de leerkracht. 
 
Personele mutaties: 
 
Directeurswisseling 
Wij verwijzen naar de brief die u als bijlage 
aantreft over het feit dat Caroline Brak 
haar functie als directeur zal beëindigen. 
Gelukkig hebben wij een geschikte en 
bekwame opvolger kunnen aanstellen. In 
deze brief vindt u een uitgebreide 
toelichting over motivatie en achtergrond 
van deze directeurswisseling.  
 
Afscheid Jorn Dormans 
Jorn Dormans heeft aangegeven per eind 
maart te stoppen als leerkracht van het 
voortgezet onderwijs, omdat hij  zal terug 
keren naar Nederland. Wij willen Jorn 
hartelijk danken voor zijn inzet op de 
Nederlandse school en wensen hem veel 
succes in de toekomst. Vrijdag 27 maart 
zal zijn laatste lesdag zijn. Tijdens de 
laatste sollicitatie ronde zijn wij erin 
geslaagd een nieuwe leerkracht aan te 
trekken voor het VO, te weten Marloes de 
Munnink. Zij zal per 1 mei as. de VO groep 
voor haar rekening nemen. De ouders van 
de VO leerlingen zullen nader worden 
geïnformeerd over de overdracht.  
 
Koningsdag 
Op zaterdag 25 april organiseert de 
Nederlandse school opnieuw in 
samenwerking met de Nederlandse Club 
en ANV de jaarlijkse oranjemarkt. 
Vanaf 11 uur ’s morgens bent u welkom bij 
het Sasnev in Pinelands waar u kunt 
genieten van heerlijke Nederlandse 
lekkernijen zoals kroketten, poffertjes, 
oliebollen en Hollandse haring.  
De vrijmarkt voor de kinderen ontbreekt 
natuurlijk ook dit jaar niet, begin alvast met 
het opruimen van de zolder om leuke 
spulletjes te verkopen en een tweede kans 
te geven. Kinderen zijn ook welkom om 
iets te verkopen dat zij zelfgemaakt 
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hebben, muziek te maken of op een 
andere manier een invulling te geven aan 
de vrijmarkt. Opgeven voor de vrijmarkt 
kan via juf Petrie.  
(petrie@nederlandseschoolkaapstad.com)  
Verder zullen we ook dit jaar voor de 
kinderen de Koningsspelen organiseren, is 
er een springkasteel, wordt er geschminkt, 
kunnen kinderen knutselen etc etc. Bij 
deelname aan de Koningsspelen ontvangt 
elk kind een certificaat. 
Vanaf 15.00 uur wordt de dag in Pinelands 
afgesloten met een hapje en een drankje 
georganiseerd door het consulaat. U bent 
hiervoor van harte uitgenodigd. 
 

 
 
Nieuwe leerlingen 
We hebben onlangs weer nieuwe 
leerlingen mogen verwelkomen: 

 Didak Horstink 

 Sterre Vanvenckenray 

 Bowi Wijsenbeek 
 
Van harte welkom bij ons op school en 
heel veel leerplezier! 
 

 

Verjaardagen 
In april vieren de volgende kinderen hun 
verjaardag: 
Max Dijkstra    16-03 
Jill van de Giessen   19-03 
Tom Evers    24-03 
Simm Kock    24-03 
Luuk van Gasteren   26-03 
 
Alvast van harte gefeliciteerd en een heel 
fijne dag gewenst. 
 
Schoolvakantie Houtbay en Mowbray 
In Houtbay zal er geen les worden 
gegeven op 1 en 8 april, in Mowbray op 3 
en 10 april, Wij wensen jullie alvast een 
heel fijne vakantie toe. 
 

 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
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