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Nieuwsbrief mei 2015 
 
Inhoud:  
70 jaar bevrijding Nederland 
CNaVT examen 
Koningsdag 
Nieuwe directeur: Marloes de Munnik 
Vertrokken leerling 
 
70 jaar bevrijding Nederland 
In mei is het 70 jaar geleden dat er voor 
ons land een einde kwam aan de Tweede 
Wereldoorlog. Tijdens de lessen op 
vrijdag 8 mei en woensdag 13 mei zullen 
wij als Nederlandse School extra aandacht 
besteden aan dit zo belangrijke onderdeel 
van onze (recente) geschiedenis.  
 

 
 
Voor de leerlingen van groep 3, 4, 5 en 6 
zal de film Oorlogsgeheimen naar het 
gelijknamige boek van Jacques Vriens 
worden vertoond. vanaf 16.30 uur. Ouders 
zijn hier ook voor uitgenodigd! 
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 gebouw met 
de bekroonde film Oorlogswinter naar het 
boek van Jan Terlouw. Ouders zijn 
uiteraard ook van harte welkom!  
De les voor groep 7, 8 en het VO zal op 8 
mei eindigen om 17.45 uur. 

 
 
       gr 3, 4, 5 en 6     gr 7,8 en VO 
 
Een aparte uitnodiging voor deze avond 
vindt u als extra bijlage bij deze 
nieuwsbrief, opgave vooraf is 
noodzakelijk. 
 
CNaVT examen 
Zaterdag 9 mei as. zullen Daisy Blijdorp 
en Loes Kreeftenberg het CNaVT examen 
Educatief Startbekwaam (Certificaat 
Nederlands als Vreemde Taal) afleggen.  
Het afgelopen jaar hebben zij een 
examentraining gevolgd, gegeven door 
Karin Benjamin. 
Hogescholen en universiteiten in 
Nederland en België stellen dit certificaat 
als één van de toelatingseisen voor 
studenten die hun middelbare 
schoolopleiding in het buitenland hebben 
gevolgd.  
Daisy en Loes, we wensen jullie heel veel 
sterkte en wijsheid toe! 
 
Koningsdag  
Wij kijken positief terug op het 
Oranjefeest. Voor alle vrijwilligers die 
geholpen hebben, heel erg bedankt om 
het Oranjefeest 2015 een groot succes te 
maken.  
Het was gezellig, het was druk en 
rommelig zoals een Oranjefeest behoort te 
zijn. Het was leuk om te zien dat er dit jaar 
veel meer vrijmarkt activiteiten door de 
kinderen zijn ondernomen en de plaatsing 
van de stands op het grasveld in de mooie 
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“Hollandse” huisjes (mogelijk gemaakt 
door de NCK) was prachtig.  
 

 
 
De zitjes op het grasveld, de muziek, de 
oliebollen, de Koningsspelen, het 
springkussen, het schminken, de 
knutselactiviteiten, de boekenkraam en 
vele andere activiteiten waren leuk voor de 
bezoekers en droegen bij aan de sfeer die 
de Koningsdag activiteiten in Nederland 
uitstralen.  
Meer foto’s kunt u vinden op onze 
facebookpagina en zeer binnenkort ook op 
de website. 
 
Nieuwe directeur: Marloes de Munnik 
Zoals eerder aangegeven start Marloes de 
Munnik per 1 mei als directeur voor de 
Nederlandse school. Zij zal daarnaast ook 
les gaan geven aan het Voortgezet 
Onderwijs op vrijdagmiddag. Marloes 
neemt het e-mailadres 
directie@nederlandseschoolkaapstad.com 
over. Vrijdag 8 mei zal de eerste dag zijn 
waarop Marloes les geeft. U bent uiteraard 
van harte welkom om kennis met haar te 
maken.  
 
Ik wil u via deze nieuwsbrief bedanken 
voor het vertrouwen dat u de afgelopen 
jaren in mij hebt gesteld. De school heeft 
een flinke positieve ontwikkeling 
ondergaan, waaraan ook het bestuur en 
de leerkrachten een prominente bijdrage 
hebben geleverd.  
Ik heb de samenwerking met zowel 
bestuur als leerkrachten als zeer prettig 

ervaren en hoop nog vele jaren werkzaam 
te blijven als leerkracht.  
 
Vertrokken leerlingen 
Sam Bouland uit groep 3 in Houtbay stopt 
met het volgen van de Nederlandse les. 
Sam, we wensen je heel veel succes op 
de dagschool en hopen je in de toekomst 
weer te mogen begroeten. 
 
Jarigen 
Maurits Baalbergen  02-05 
Noud Smits van Waesberghe  03-05 
Ysa van Kesteren   10-05 
Jort Westerveld   15-05 
Evi Westerveld    26-05 
 
We wensen jullie een heel fijne 
verjaardag! 
 

 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en 
de leerkrachten,  
 
Caroline Brak 
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