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Belangrijke data 

Mowbray: 11 maart Onderwijsinspectie 

 

Schoolregels 

Als Nederlandse School maken wij gebruik 

van de faciliteiten van andere scholen en 

hebben ons aan bepaalde regels te 

houden. Op de locatie Mowbray is het niet 

toegestaan om te spelen in de gangen. Wij 

willen u als ouder vragen om dit ook thuis 

te bespreken. Het meenemen van 

spelmaterialen (voetbal o.i.d.) is niet 

toegestaan. De pauze is met name 

bedoeld om even iets te eten en te drinken 

als een onderbreking van de les. 

 

Abonnement digitale bibliotheek 

De e-mails met de abonnements gegevens 

zijn door de Nederlandse Bibliotheek naar 

de bij ons bekende e-mailadressen 

verstuurd. Via hun website zijn filmpjes met 

een stappenplan te bekijken voor het 

installeren. Indien u geen e-mail heeft 

ontvangen voor de activatie, dan kunt u 

mailen naar: 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 

 

Bezoek Nederlandse Onderwijsinspectie 

De Nederlandse Onderwijsinspectie 

bezoekt ons op 11 maart aanstaande. 

Naast klassenbezoeken, en gesprekken 

met het bestuur en directie, stelt de 

Inspecteur het op prijs om in overleg te 

treden met ouders. Dit overleg vindt plaats 

om 14.15 uur in Mowbray. 

Indien u uw mening wilt geven en hieraan 

deel wilt nemen, dan vragen wij u contact 

op te nemen met ondergetekende, via: 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 

WerkgroepToekomst 
Zoals eerder aangekondigd, is er een 
werkgroep opgericht bestaande uit ouders, 

leerkrachten en bestuursleden met als doel 
een voorstel uit te werken voor de toekomst 
van onze school. De eerste bijeenkomst 
heeft inmiddels plaatsgevonden en twee 
subgroepen houden zich bezig met het 
formuleren van concrete voorstellen, gericht 
op het schoolbudget en het inzetten van 
digitale middelen in ons onderwijs. De 
tweede bijeenkomst van de werkgroep staat 
gepland voor woensdag 9 maart, om 
19u00 bij het Huis der Nederlanden in 
Pinelands. 

Diverse aspecten van onze 
toekomstplannen zullen ook besproken 
worden tijdens het bezoek van de 
Nederlandse onderwijsinspecteur op 11 
maart. Het bestuur is eveneens in gesprek 
met een adviseur van de stichting 
Nederlands Onderwijs in het Buitenland 
(NOB), die mogelijk in mei een bezoek zal 
afleggen om met ons mee te denken over 
de toekomst. Uiteraard houden wij u op de 
hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Lesgeld 
Een aantal weken geleden heeft u de 
factuur/facturen ontvangen voor het lesgeld 
over de periode januari – juni 2016. Van 
veel ouders hebben we inmiddels het 
verschuldigde lesgeld ontvangen, waarvoor 
hartelijk dank. Mocht u echter nog niet in de 
gelegenheid zijn geweest om het 
verschuldigde bedrag naar onze rekening 
over te maken, dan verzoeken wij u alsnog 
dit per omgaande te doen. Heeft u vragen 
over het lesgeld neem dan gerust contact op 
met onze penningmeester: 
koosblijdorp@nederlandseschoolkaapstad.
com. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking!  

Verjaardagen 
11-02 Sebastiaan Baalbergen 
19-02 Anaya Koopman 
26-02 Liz Lafeber 
27-02 Olivia van der Vliet 
12-03 Maura Mellema 

Alvast/Nog van harte gefeliciteerd en een 
hele fijne dag gewenst. 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en  

de leerkrachten,   Marloes de Munnik 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 

  

Aangesloten bij de Stichting Nederlands   
Onderwijs in het Buitenland   
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