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Vakanties 

Voor de Nederlandse school is het niet 

mogelijk is om gelijk te lopen met de 

schoolvakanties van alle leerlingen. Wij 

houden ons aan de schoolvakanties van de 

leslocaties waar wij gebruik van maken. De 

locatie Mowbray volgt de kalender van de 

schoolvakanties van de Western Cape en 

de locatie in Houtbay heeft hun eigen 

kalender. Vrijdag 09 oktober staat de 

vakantie in Mowbray gepland en is er geen 

Nederlandse les. 

 

Abonnement digitale bibliotheek 

Heeft u het goede nieuws al gehoord? 

Stichting NOB en de Openbare Bibliotheek 

Amsterdam zijn een samenwerking 

aangegaan zodat Nederlandse kinderen in 

het buitenland een gratis digitaal 

jeugdlidmaatschap kunnen krijgen om E-

books te lenen via de Nederlandse 

bibliotheek. 

Aangezien wij aangesloten zijn bij de 

stichting NOB, kunnen al onze leerlingen 

een gratis digitaal lidmaatschap ontvangen. 

De aanvraag hiervoor loopt via de school 

en wij maken gebruik van het bij ons 

bekende email adres. Aangezien het 

lidmaatschap persoonsgebonden is, 

hebben wij voor iedere leerling een apart 

email adres nodig. Heeft u meerdere 

kinderen op school dan graag een 

alternatief email adres per kind doorgeven  

 

 

 

 

Zodra de gegevens zijn verwerkt, ontvangt  

u een paar weken later een e-mail met 

daarin alle gegevens om een web account 

voor uw kind(eren) aan te maken. Meer 

informatie over de huidige collectie kunt u 

vinden op 

https://www.bibliotheek.nl/ebooks 

 

Belangrijke data.  

Mowbray. 9 oktober Schoolvakantie 

Mowbray. 23 oktober kinderboekenweek 

 

  

Kinderboekenweek 

Op 23 oktober zullen wij het laatste 

gedeelte van de les besteden aan het 

thema van de kinderboekenweek: Raar 

maar waar. De lesgroepen zullen het 

onderdeel wat zij zelf voorbereid hebben 

presenteren. Alle ouders zijn van harte 

welkom.Ook de kinderen van de locatie 

Houtbay en hun ouders zijn van harte 

welkom om hierbij aanwezig te zijn.De 

exacte tijd en plaats volgt nog. 

  

Ouderbijdrage 

Het overgrote gedeelte van de 

ouderbijdrage over de periode juli t/m 

december is inmiddels betaald, waarvoor 

onze hartelijke dank! Er zijn echter nog een 

gering aantal ouders die het lesgeld over 

deze periode nog niet hebben voldaan. Wij 

verzoeken de betreffende ouders dit alsnog 

per omgaande te doen. Bij voorbaat dank 

voor uw medewerking!   

 

 
Hartelijke groeten namens het bestuur en  

de leerkrachten,   

  

Marloes de Munnik 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 
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