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Koningsdag 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u 
de uitnodiging voor de Oranjemarkt in 
Pinelands. Plekjes voor de vrijmarkt zijn 
beperkt aanwezig, dus geef je gauw op! 
 

 
 
Voor de boekenmarkt (opbrengst t.b.v. de 
Nederlandse school) zijn wij nog op zoek 
naar leesboeken, stripboeken, puzzels, 
spelletjes, cd’s en dvd’s. Uw donatie 
kunt u geven aan de groepsleerkracht. 
 

 
 
 

U ontvangt ook een uitnodiging voor de 
Koningsborrel, aangeboden door het 
Consulaat Generaal. In de uitnodiging 
worden instructies gegeven voor de 
verplichte registratie. 
 
70 jaar bevrijding Nederland 
In mei zal het 70 jaar geleden zijn dat er 
ook voor ons land een einde kwam aan de 
Tweede Wereldoorlog. Tijdens de lessen 
zullen wij als Nederlandse School extra 
aandacht besteden aan dit zo belangrijke 
onderdeel van onze (recente) 
geschiedenis. Daarnaast zullen we voor 
de groepen 7 en 8 en het VO direct 
aansluitend aan de lessen van vrijdag 8 
mei een filmavond organiseren in het 
SASNEV met de bekroonde film 
Oorlogswinter naar het boek van Jan 
Terlouw. Ouders zijn uiteraard ook van 
harte welkom! Nadere informatie volgt nog 
maar hou alvast de datum vrij! 
 

 
 
Ouderbijdrage 
De meeste ouders hebben de 
ouderbijdrage over de periode januari - 
juni 2015 inmiddels voldaan, waarvoor 
onze hartelijke dank. Er zijn echter nog 
een gering aantal ouders die het lesgeld 
niet hebben betaald. Mocht u tot deze 
categorie behoren dan verzoeken wij u 
vriendelijk doch dringend dit alsnog per 
omgaande te doen. Indien u vragen en/of 
opmerking heeft over het lesgeld, neem 
dan contact op met onze penningmeester: 
koosblijdorp@nederlandseschoolkaapstad
.com. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. 
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Bestuur   
Per 1 mei zal Lia Nijzink (moeder van Zara 
Nijzink, gr 7 Mowbray) het huidige bestuur 
versterken als algemeen bestuurslid. Lia, 
van harte welkom binnen ons team. We 
zien uit naar een prettige samenwerking. 
 
Kascontrolecommissie 
Lia was mede verantwoordelijk voor de 
jaarlijkse kascontrolecommissie. Vanwege 
haar aantreden als bestuurslid, zal deze 
functie met ingang van dit jaar over 
worden genomen door Eveline Schurink 
(moeder van Lisa en Irene Vink, gr 5 en 3 
in Mowbray). Hartelijk dank voor je 
aanmelding Eveline. 
 
Nieuwe leerlingen 
Luca Ruiters   gr 1 Houtbay 
Kiki Harreman  gr 7 Mowbray 
 
Van harte welkom bij ons op school en 
veel leerplezier toegewenst! 
 
Vertrokken leerlingen 
Max en Merlijn Dijkstra (gr. 1 en 3 
Houtbay) 
 
We wensen jullie heel veel succes en 
hopen jullie in de toekomst weer te 
verwelkomen op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen 
Lotte Schonck   01/04 
Bowi Wijsenbeek  01/04 
Liam Ruiters   02/04 
Tim van der Veen  02/04 
Maira van der Giessen  05/04 
Finn Westerveld   06/04 
Pepijn Schonck   08/04 
Juf Petrie Eefting  13/04 
Mila Jordaan   21/04 
 

 
 
Woensdag 15 april start de school weer in 
Houtbay en op vrijdag 17 april in Mowbray. 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
 
 

 


