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Belangrijke data 

Houtbay:  

16 maart laatste lesdag voor de vakantie 

06 april eerste lesdag na de vakantie 

Mowbray: 

18 maart laatste lesdag voor de vakantie 

08 april eerste lesdag na de vakantie 

 

Nieuwe kandidaat-voorzitter 

Zoals eerder aangekondigd, heeft Jolijn 

Godijn aangegeven na vijf jaar het 

voorzitterschap van ons schoolbestuur te 

willen overdragen. Zij zal aan het einde 

van deze maand haar taken neerleggen. 

We zullen uiteraard op een passende 

wijze afscheid nemen van Jolijn.  

 

We zijn heel verheugd dat we Mark 

Zuidgeest bereid hebben gevonden om in 

het bestuur plaats te nemen. Mark heeft 

een zoon en een dochter op onze school 

(in groep 1 en 3), werkt als universitair 

hoofddocent bij de Universiteit van 

Kaapstad en heeft ervaring in 

bestuursfuncties bij een aantal non-

gouvernementele organisaties.  

 

Bij deze, dragen wij Mark voor als nieuw 

bestuurslid en beoogd voorzitter. Wij 

vragen u vriendelijk eventuele bezwaren 

binnen twee weken aan ons kenbaar te 

maken. U bent uiteraard ook van harte 

welkom om uzelf beschikbaar te stellen 

voor een bestuursfunctie. Zonder 

bezwaren zal Mark per 1 april de functie 

van voorzitter aanvaarden. 

 

Namens het bestuur 

Lia Nijzink 
lianijzink@nederlandseschoolkaapstad.com 

 

 

 

 

Resultaten bezoek onderwijsinspectie 

Positieve beoordeling voor onze 

school. 

 

Van rapportcijfer 6- in 2012 naar 7+ 

 

Op vrijdag 11 maart jl. heeft de controle 

van de Nederlandse Onderwijsinspectie 

plaatsgevonden. 

 

Naast gesprekken met bestuur, directeur, 

leerkrachten, ouders en leerlingen, heeft 

de inspecteur ook getoetst op welke wijze 

er wordt lesgegeven. Door middel van 

lesbezoeken van een half uur kon hij per 

leerkracht een goede indruk krijgen over 

de wijze van lesgeven en de interactie 

tussen leerkracht en leerlingen.  

 

Na een lange en spannende dag 

ontvingen wij om een uur of 6 's avonds de 

eerste bevindingen van de Inspecteur. Hij 

was positief over de sfeer op school en de 

respectvolle wijze waarop er werd 

gewerkt. Hij constateerde veel vooruitgang 

ten opzichte van de vorige controle 4 jaar 

geleden, zowel in onderwijsmethodes als 

in procedures. Ook de resultaten van de 

toetsen zijn verbeterd. De suggesties voor 

verdere verbeteringen die de Inspecteur 

heeft gedaan vormen belangrijke 

discussiepunten, met name voor de 

werkgroep die bezig is met de 

toekomstplannen van onze school. 

 

Het volledige rapport zal over enkele 

weken beschikbaar zijn en kan op 

aanvraag worden gedeeld met de ouders.  

 

We zijn er trots op dat het harde werken 

van de afgelopen jaren is beloond in een 

goede beoordeling en danken iedereen 

die hier aan heeft bijgedragen.  
Bestuur en directie SNSK 

 

Oproep Community Chest Carnival 

Wij, evenals andere 

verenigingen/stichtingen in Kaapstad met 

een Nederlandse achtergrond, zijn 

verzocht onderstaand bericht onder uw 

aandacht te brengen. Gezien het goede 

doel dat met deze Community Chest 

Carnival wordt gesteund willen wij hier 

graag gehoor aan geven. 

  

Aangesloten bij de Stichting Nederlands   
Onderwijs in het Buitenland   
  

   
    
  
4  Centraal plein, Kaapstad  7405   
Zuid Afrika   
Email:  directie@nederlandseschoolkaapstad.com   
  

mailto:lianijzink@nederlandseschoolkaapstad.com


 
 

COMMUNITY CHEST CARNIVAL - 
DUTCH STALL 

The Community Chest Carnival is one of 
the Mother City’s longest running and most 
successful family events. What began in 
1951 as a theatrical garden party has 
evolved into a pageant of international 
food, local entertainment and family fun, 
which this year is expected to attract some 
50 000 people over four days. 

The event has become a signature event 
on the Community Chest’s fundraising 
calendar and contributes to the support it 
provides to over 350 organisations 
throughout the Western Cape. 

The Community Chest’s vision of a country 
where all individuals and families reach 
their human potential, is based on the 
fundamentality of access to Health, 
Education, Income-Generation and 
Community Development. These 4 key 
strategic focus areas facilitate social 
change, to inspire a citizenship that is 
active, engaged and impactful. 

The Carnival is a much loved, affordable 
value for money family entertainment 
tradition, which hosts international food 
vendors, music, entertainment and thrilling 
amusement park, all set in a secure area, 
with all the necessary conveniences. 

Marketing for the Carnival is being done 
through social media, radio, PR campaign, 
pole posters and website.  

MCI has only very recently been awarded 
the organising rights to the event. In the 
past, this planning happened at least 6 
months ahead of time, with container loads 
of food and beverages being imported 
specifically for Carnival. Despite the very 
late notice we aim for a continuation of 
the Dutch stall at the Community Chest 
Carnival. We would appreciate you putting 
out a call to the Dutch community to assist 
with operating the stands. 

At present, we anticipate having the 
following stands:  

·         Bitterballen 

·         Poffertjes 

·         Kroketten 

·         Coffee stand with 
Amsterdammers, Speculaas, etc 

·         There is a possibility of a 
stand selling stroopwafels too 

The Carnival runs from 30 March to 2 April 
and opens at 4pm daily, Wed – Friday, and 
closes at 11pm.  

On Saturday, it opens at 10am and closes 
at 11pm. We will need to have three shifts 
each on Wed – Friday, from 3:30 to 6:00 
pm, from 6:00pm to 8:30pm and from 
8:30pm 11pm, having a brief overlap for 
handover. 

On Saturday, we would need people each 
to work a 2 and a half hour shift, starting at 
09:30am to 12pm, 12pm to 2:30pm, 
2:30pm to 5pm, 5pm to 7:30pm, 7:30pm to 
10pm. We are hoping to get about 10 
people to help please so that there are 
Dutch-speaking people present at the 
stall. No cooking will be required as the 
food is being prepared by professional 
caterers. Your help is only needed for 
serving the public (and creating a good 
vibe!) 

Dutchies who are enthusiastic, please 
contact Lamees du Toit on cell: 082-301 
3333. 

Jarigen 

24-03 Tom Evers 

26-03 Luuk van Gasteren 

01-04 Lotte Schonck 

01-04 Bowi Wijsenbeek 

02-04 Tim van der Veen 

08-04 Pepijn Schonck 

13-04 Juf Petrie 

21-04 Mila Jordaan 
 

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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


