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Juf Otti bevallen 

Over Marloes de Munnik 

  

Vakantie 
Het einde van de vakantie is in zicht en de 

school gaat weer beginnen. Wij hopen dat 

iedereen weer in goede gezondheid 

terugkeert van vakantie en dat wij alle 

leerlingen weer in de Nederlandse les 

mogen begroeten. 

 

Belangrijke data. 

Houtbay.22 juli, 1e lesdag 

Mowbray.24 juli. 1e lesdag 

  

Ouderenquête. 

Wij zijn druk bezig met conclusies trekken 

n.a.v.de ouderenquête en willen u 

bedanken voor uw bijdrage.Mocht u de 

enquête niet ingeleverd hebben en dit 

alsnog willen doen, dan graag. De 

uitkomsten en vervolg acties worden 

binnenkort met u gecommuniceerd. 

 

CNaVT examen  

Het CNaVT examen is het officiële 

eindexamen, wat behaald kan worden door 

onze leerlingen aan het einde van het VO 

om in te stromen in het Nederlands Hoger 

Onderwijs. Zaterdag 9 mei hebben Daisy 

Blijdorp, Loes Kreeftenberg en een 

externe kandidaat het CNaVT examen 

Educatief Start bekwaam (Certificaat 

Nederlands als Vreemde Taal) afgelegd. 

Beide meiden plus de externe kandidaat 

zijn geslaagd voor dit examen.  

Gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Wij 

zijn heel trots op de deelnemers en 

bedanken Karin Benjamin voor het 

klaarstomen en afnemen van de examens. 

  

Juf Otti bevallen van een dochter 

Zondag 3 mei is Otti Leenheer (juffrouw 

groep 7/8 juli 2014-december 2014)  
bevallen van een gezonde dochter. Haar 

naam is Max, Otti schrijft het volgende: 
'We zijn super gelukkig en hebben heel 
veel tijd om te knuffelen!'. Max woog 4 kg 

bij de geboorte, met Otti en Max gaat het 
goed. 
 

Haar nieuwe adres is: 
Matthijs, Otti en Max 
Musicallaan 341 

3543 EC Utrecht 
 
Wij wensen het kersverse gezinnetje veel 

liefde en geluk toe en feliciteren de ouders 
met de geboorte van hun prachtige 
dochter. 
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Kennis maken met Marloes de Munnik  
Zoals u in de nieuwsbrief van mei 2015 hebt  

kunnen lezen, ben ik sinds 1 mei in dienst 

van de Nederlandse school als directeur 

maar ook als docent voor het Voortgezet  

Onderwijs. Op 22 april ben ik geëmigreerd 

naar Zuid-Afrika, de reden hiervoor is om 

met mijn Zuid-Afrikaanse/Nederlandse 

partner die sinds 2013 in Kaapstad woont  

en werkt samen een leven in Kaapstad op 

te bouwen.   De laatste 13 jaar voorafgaand 

aan mijn vertrek, heb ik als docent en 

decaan in het Nederlandse Voortgezet  

Onderwijs gewerkt, waar ik alle leerjaren 

van het VO (HAVO/VWO) heb lesgegeven 

maar de laatste jaren met name de 

voorexamen en eindexamen klassen voor 

mijn rekening heb genomen. De school 

waar ik de laatste 12 jaar heb gewerkt is een 

school met een speciaal kleurtje. Een 

zogenaamde LOOT school, waar alle 

Topsport talenten van de regio naar school 

komen. Dit zorgde voor een chaotische 

maar gezellige werkomgeving waar 

flexibiliteit en individuele begeleiding hoog 

in het vaandel stonden. Naast mijn 

specialisaties in ICT en leerlingbegeleiding 

in zowel mijn Bachelor als Master of 

Education, heb ik nog diverse opleidingen 

en cursussen in Nederland gevolgd op het 

gebied van leerlingbegeleiding, didactiek, 
taalkunde en psychologie. Ik hoop op een 

net zo constructieve en plezierige lange tijd 

bij de Nederlandse school als dat ik bij de 

school in Nederland gehad heb. De 

speerpunten waar ik mij de komende tijd op 

zal richten, naast het leren kennen van de 

Nederlandse school, zijn met name gericht  

op het VO onderwijs en modernisering van 

het algehele onderwijs. Wat betreft de 

expertise van het PO, zal ik zeker dankbaar 

gebruik blijven maken van Caroline. Ik wil 

haar bij deze ook bedanken voor het goede 

werk wat zij verricht heeft om de school naar 

een professioneler geheel te trekken. 

Daarnaast ben ik blij dat zij als docent voor 

de Nederlandse School in dienst blijft. 

Indien u mij wilt bereiken kunt u het 

volgende e-mailadres 

gebruiken:directie@nederlandseschoolkaa

pstad.com  

  

.   

Vertrokken leerlingen  
De families Westerveld en Mijsbergh zijn 

terug naar Nederland. Wij wensen hen veel 

succes en geluk toe. 

  

Jarigen  
Isis van der A    22/07 

Luuk Smits van Waesberghe 19/07 

Floris van der Veen  13/07 

Sabien Hartgers  11/07 

Gefeliciteerd met jullie verjaardag. 

 

  

   

 

  

   

   

   

   

Hartelijke groeten namens het bestuur en  

de leerkrachten,   

  

Marloes de Munnik
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