
 
 

Nieuwsbrief augustus 2015  
  

Inhoud: 

Start nieuwe schooljaar 

Belangrijk nieuws 

Belangrijke data 

Ouderenquête en brief bestuur 

Schaatsfestijn 

Ouderbijdrage 

 

  

Het nieuwe schooljaar 

We zijn alweer een paar weken van start 

gegaan met het nieuwe schooljaar en 

afgelopen week heeft er in Mowbray een 

open les voor de ouders plaatsgevonden. 

Omdat in Houtbay de groepen nog niet 

volledig waren door vakantiegangers en de 

komst van een nieuwe leerkracht voor 

groep 3 & 4 hebben wij deze bijeenkomst 

uitgesteld. 

 

Belangrijk nieuws 

Vanwege de start van haar studie 

lerarenopleiding basisonderwijs (PABO), 

zal Juf Florentien stoppen met de lessen 

aan groep 3 en 4 in Houtbay. Juf 

Florentien kan dan al haar aandacht 

richten op haar studie en haar stage die zij 

in alle groepen moet gaan lopen. We 

hebben een nieuwe juf voor deze groep 

gevonden die op 2 september zal starten. 

Juf Ramona is een bevoegde leerkracht 

voor de basisschool en zal zich nog 

voorstellen. Wij danken juf Florentien voor 

haar inzet en wensen haar succes met 

haar studie en verwelkomen juf Ramona. 

 

Belangrijke data. vakantie 

Houtbay.30 september Schoolvakantie 

Mowbray.25 september Public Holiday 

(vanwege Heritage Day) 

9 oktober Schoolvakantie 

  

Ouderenquête. 

De conclusies van de ouderenquête zijn in 

een overzicht verwerkt, welke u samen 

met de brief van bestuur en directie 

toegezonden krijgt. 

 

Schaatsfestijn vrijdag 28 augustus 

18:00-20:00 

De kaartverkoop van het welbekende 

schaatsfestijn is weer van start gegaan. 

Op vrijdag 28 augustus hopen wij met alle 

kinderen van de Nederlandse school en 

hun ouders dit gezellige Nederlandse 

event te kunnen vieren. Met de uitdaging 

van een Nederlands stedenspel onder 

leiding van Juf Hannah en overheerlijke 

hapjes en drankjes verzorgd door Rinske 

Staal, moet dit een spetterend evenement 

worden. De lessen in Mowbray eindigen 

om 17:30 zodat iedereen op tijd bij de 

schaatsbaan kan zijn. De kaartjes die door 

juf Alida gemaakt zijn, zijn te koop bij de 

leerkracht in Houtbay en aanstaande 

vrijdag voorafgaande aan de lessen in 

Mowbray bij Rinske Staal. 

 

Locatie: The Ice Station/ Grant West 

1 Vanguard Road 

Cape Town 7460 
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Ouderbijdrage 
Met dank aan onze penningmeester Koos 

Blijdorp zijn de facturen voor de 

ouderbijdrage over de periode juli t/m 

december eind vorige maand verstuurd. 

Van veel ouders hebben we inmiddels het 

lesgeld ontvangen, waarvoor onze 

hartelijke dank! Mocht u nog niet in de 

gelegenheid zijn geweest om het 

verschuldigde bedrag naar onze rekening 

over te maken, verzoeken wij u vriendelijk 

dit alsnog te doen. Mocht u vragen hebben 

over het lesgeld neem dan gerust contact 

op met onze penningmeester: 

koosblijdorp@nederlandseschoolkaapstad.

com. Bij voorbaat dank voor uw 

medewerking! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Nieuwe leerlingen 

Mowbray 

Melle Zuidgeest in groep 1  

David en Jesse van der A in het VO 

Houtbay 

Elize Wuyts in groep 4  

Welkom op onze school. 

 

Jarigen  

Kaylah Koopman 7 augustus 

Levi Spronk  10 augustus 

Ilona Blijdorp  19 augustus 

Mischa Benjamin 29 augustus 

Gefeliciteerd met jullie verjaardag.   

 

   

   

   

   

   

Hartelijke groeten namens het bestuur en  

de leerkrachten,   

  
Marloes de Munnik 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aangesloten bij de Stichting Nederlands   
Onderwijs in het Buitenland   
  

   
    
  
4  Centraal plein, Kaapstad  7405 

  Zuid Af rika 
  

Email:  directie@nederlandseschoolkaapstad.com 
  

  


