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Belangrijke data 

Met nog maar 6 lesweken te gaan tot de 

vakantie komen er weer belangrijke data 

aan. 

Opsturen van de rapporten: 24 november 

10-minuten ouder gesprekken: 

Houtbay: 25 november 

Mowbray: 27 november 

Laatste les voor de vakantie: 

Houtbay: 2 december 

Mowbray: 4 december 

 

Abonnement digitale bibliotheek 

Voor het kunnen aanvragen van  het 

digitaal jeugdlidmaatschap van de 

Nederlandse bibliotheek heeft u een 

oproep ontvangen om een alternatief e-

mail adres naar ons te mailen zodra u twee 

of meer kinderen bij ons op school heeft. 

Wij missen van een groot aantal leerlingen 

nog een alternatief e-mail adres. Wilt u zo 

vriendelijk zijn om dit uiterlijk 3 november 

door te geven zodat wij tot de aanvraag 

voor de jeugdlidmaatschappen over 

kunnen gaan. De verwerking van de 

aanvraag verloopt via de NOB waar u 

vervolgens een e-mail van krijgt met de 

gegevens voor het web-account. Voor 

meer informatie over de collectie boeken: 

https://www.bibliotheek.nl/ebooks 

 

Jaarvergadering SNSK. 

Op donderdag 12 november zal de 

jaarlijkse oudervergadering van de SNSK 

plaatsvinden in het centrum der 

Nederlanden (SASNEV) in Pinelands. 

Aanvang: 19:00 

Eindtijd: circa 21:00 

 

  

Diploma uitreiking CnaVT examen 

Zoals we al eerder konden melden hebben 

2 van onze VO-leerlingen eerder dit jaar 

met succes het examen Certificaat 

Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) 

afgelegd. Eerder deze maand was het dan 

eindelijk zo ver dat Karin Benjamin het zo 

begeerde diploma aan Loes Kreeftenberg 

en Daisy Blijdorp kon uitreiken.  

 

 

 

Het CNaVT diploma wordt door bijna alle 

Hoge Scholen en Universiteiten in 

Nederland en België erkend en is één van 

de toelatingseisen voor studenten die in 

een andere dan de Nederlandse taal hun 

dagonderwijs hebben gevolgd. Hoewel 

Loes en Daisy nog niet weten waar ze later 

eventueel zullen gaan studeren houden ze 

beiden de mogelijkheid open om dit in 

Nederland te doen, hetgeen een reële optie 

is mede ook gezien de over het algemeen 

goede kwaliteit van het universitair 

onderwijs in Nederland en de in verhouding 

tot andere landen relatief lage 

studiekosten. 

Als Nederlandse School zijn we uiteraard 

trots op deze 100% score en hopen dat dit 

resultaat een stimulans en motivatie is voor 

de huidige (VO-)leerlingen. Zowel Loes als 

Daisy hebben nooit in Nederland gewoond 

en zijn al op jonge leeftijd in het buitenland 

aan de “Nederlandse les” begonnen. 

Hoewel het einddoel van de opleiding in de 

jongste groepen nog heel ver weg lijkt, 

betekent het vroegtijdig stoppen van de 

Nederlandse School in veel gevallen het 

beperken van de mogelijkheden om 

uiteindelijk in Nederland te gaan studeren. 

We hopen dan ook dat dit resultaat ook 
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voor (de ouders van) onze leerlingen in de 

jongere groepen motiverend zal werken. 

Tenslotte willen we Karin Benjamin 

bedanken voor haar professionele en 

enthousiaste inzet tijdens de 

examentrainingen en haar niet geringe 

bijdrage in het succes van onze 

kandidaten. 

 

Vervanging docent groep 3&4 Houtbay 

Ramona Klippel, de leerkracht van groep 

3&4 van Houtbay zal met 

zwangerschapsverlof gaan. Haar 

vervangster Sofie heeft de afgelopen twee 

jaar al diverse malen als invalleerkracht 

voor de school gewerkt en heeft een 

Nederlandse onderwijsbevoegdheid. 

Wij wensen Ramona heel veel succes met 

de laatste loodjes van haar zwangerschap 

en hopen dat zij zal gaan genieten van het 

moederschap. Wij heten Sofie van harte 

welkom in ons team en wensen haar heel 

veel succes. 

 

Kinderboekenweek 

Afgelopen vrijdag hebben de 

kinderboekenweek presentaties in 

Mowbray plaats gevonden. Het thema van 

dit jaar was ‘Raar maar waar’. Alles wat 

wetenschap betreft met vreemde feiten die 

waar zijn. De presentaties van de 

lesgroepen zijn heel leuk geweest om naar 

te kijken. De presentaties gingen over 

proefjes, dieren raden tot en met een 

wetenschappelijke quiz.Alle docenten en 

groepen bedankt voor hun inzet en 

voorbereiding en alle ouders die aanwezig 

waren, bedankt voor hun komst. 

 

Young reporters Cocreate SA 

Op 18 november zal premier Rutte een 

bezoek brengen aan Kaapstad. Het bezoek 

staat in het kader van economische 

handelsbetrekkingen en premier Rutte zal 

hiervoor een expositie genaamd: Garden of 

the Future bijwonen. Voorafgaand aan dit 

bezoek brengen twee van onze VO 

leerlingen verslag uit over de onderwerpen 

en bedrijven die hier deel van uitmaken. 

Daarnaast mogen zij op de dag zelf de 

minister president en minister Dijksma 

begeleiden en interviewen. 

Steven Kreeftenberg en Ella Staal zijn 

leerlingen uit VO3 en houden hiervoor een 

eigen websitepagina bij: 

cocreateSA Young Reporters 

Volg deze reporters op hun 

facebookpagina: 

https://www.facebook.com/cocreateSA-

Young-Reporters-453106794899683/ 

Het filmpje van onze reporters kunt u op 

onze website bekijken. 

  

Sinterklaas picknick 29 november 2015 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas besloten met 

zijn Pieten Kaapstad te bezoeken. Het 

jaarlijks zeer succesvolle feest wordt 

gehouden op zondag 29 november vanaf 

11 uur bij de prachtige locatie Riverside 

Estate in Houtbay. 

 

Het feest wordt georganiseerd door de 

Nederlandse School in Kaapstad 

(www.nederlandseschoolkaapstad.com) 

en de Nederlandse Club te Kaapstad 

(www.nck.co.za) , maar is voor iedereen 

toegankelijk. Voor de kinderen van de 

Nederlandse school worden er kaartjes in 

de voorverkoop verkocht op school. 

 

Naast het bezoek van de Sint en zijn Pieten 

en een centraal programma zijn er diverse 

activiteiten voor de kinderen zoals 

springkastelen en spelletjes spelen met de 

Pieten. Riverside beschikt over een lekker 

verkoelend zwembad waar iedereen 

gebruik van kan maken. Je kunt je eigen 

picknickmandje meenemen, er worden ook 

diverse snacks verkocht.  

Kortom, dit is een feest dat je niet wilt 

missen.  

 

 

 

 

 
 
 

Hartelijke groeten namens het bestuur en  

de leerkrachten,    

Marloes de Munnik 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 
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