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Belangrijke data 

De vakantie is aangebroken voor onze 

leerlingen. De meeste van hen, hebben 

sinds deze week ook officieel vrij van de 

dagschool. Wij wensen iedereen een hele 

fijne zomervakantie en feestdagen toe. 

De lessen van de Nederlandse School 

starten in januari weer. 

Mowbray: vrijdag 15 januari 2016 

Houtbay: woensdag 13 janauri 2016 

 

CITO toetsen januari 2016 

Eind januari en begin februari zullen onze 

leerlingen uit het primair onderwijs weer de 

CITO toets afleggen. Deze tussentijdse 

meting, maakt inzichtelijk waar de 

leerlingen nu staan en kan dan vergeleken 

worden met de CITO toets aan het einde 

van het schooljaar. Uiteraard is het altijd 

aan te raden, om zelfs in de vakanties 

bezig te blijven met de Nederlandse taal. 

Gesprekken voeren, televisie kijken en 

boeken lezen zijn geschikte acitiviteiten 

voor de vakantie. 

Mowbray: vrijdag 29 januari 2016 

Houtbay: woensdag 3 februari 2016 

 

Abonnement digitale bibliotheek 

De e-mails met de abonnements gegevens 

zijn door de Nederlandse Bibliotheek naar 

de bij ons bekende e-mail adressen 

verstuurd. Via hun website zijn filmpjes met 

een stappenplan te bekijken voor het 

installeren. Na de zomervakantie is er nog 

gelegenheid tot het indienen van een 

tweede ronde aanvragen. Mocht u geen e-

mail adres doorgegeven hebben, indien u 

meer dan 1 kind op school heeft. Dan kunt 

u dit alsnog doen voor de nieuwe aanvraag 

ronde. 

 

Bezoek Nederlandse Onderwijsinspectie 

De Nederlandse School Kaapstad is een 

geaccrediteerde school voor Nederlands 

Taal en Cultuur onderwijs en krijgt 

daarvoor, eens in de vier jaar de 

Nederlandse Onderwijsinspectie op 

bezoek. Dit schooljaar zal dat hoogst 

waarschijnlijk medio maart worden. 

 

Young reporters Cocreate SA 

 

Op 18 november hebben onze Young 

Reporters; Steven en Ella de 

staatssecretaris van Dam mogen 

interviewen tijdens de expositie van 

Garden of the Future. 

Daarnaast hebben zij diverse 

vertegenwoordigers van bedrijven, vragen 

gesteld. Onze Young Reporters hebben 

het heel goed gedaan en wij zijn heel trots 

op hun inzet en prestatie. Facebookpagina: 

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

Young-Reporters-453106794899683/ 
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Ramona  

 

Ramona Klippel, de voormalig leerkracht 

van groep 3&4 in Houtbay, is moeder 

geworden. Op 09 november is de familie 

uitgebreid met de geboorte van hun zoon 

Flint. Het gaat goed met het gezin en zij 

zullen eind februari verhuizen naar 

Nederland. Wij wensen de kersverse 

familie heel veel liefde en geluk toe bij deze 

nieuwe uitdaging en hopen hen nog eens 

terug te zien in Kaapstad. 

 

Sinterklaas picknick 29 november 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het sinterklaasfeest is ook dit jaar weer een 
groot succes geweest. Jong en oud heeft 
zich op de prachtige locatie Riverside 
vermaakt. Sinterklaas en zijn pieten zijn 
tevreden geweest over alle kinderen en 
hopen volgend jaarop weer op net zo’n 
spetterend festijn. De grote opkomst van 
zowel leerlingen van de Nederlandse 
school en hun ouders, leden van de 
Nederlandse Club en andere mensen van 
de Nederlandse gemeenschap en het grote 
succes is te danken aan de 
Sinterklaascommissie en alle vrijwilligers 
die deze dag mogelijk gemaakt hebben. 
Bedankt voor jullie inzet om deze dag zo 
geslaagd te laten verlopen. 
 
 
Jojanneke 
 
Jojanneke Mulder heeft gedurende tien 
weken haar vrije tijd op vrijdag besteed op 
de Nederlandse School, waar zij tal van 
werkzaamheden in de klas en in de school 
heeft verricht. Jojanneke heeft dit geheel 
vrijwillig gedaan en zal volgende week haar 
avontuur voortzetten in Singapore en 
Australie.Wij bedanken Jojanneke alias 
Vlaggenpiet voor haar inzet voor de school 
en wensen haar heel veel plezier en 
succes toe bij de rest van haar reis. 

 
 

 

 

 
Hartelijke groeten en fijne feestdagen 
namens het bestuur en  

de leerkrachten,    

Marloes de Munnik 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


