
 Bestuur: Dhr. M. Zuidgeest (Voorz.), Dhr. J. Blijdorp (Penn.), Mw. L. Nijzink (Alg.) 

Directeur: Mw. M. de Munnik 

ABSA,Kaapstad 4046771386, branch code 506-009 / Deutsche Bank, NL50 DEUT 0609 8164 70 

Handelsreg. 41160175 

 

Nieuwsbrief april 2016  
  

Inhoud: 

CITO toetsen 

Afronding schooljaar 

Bezoek Onderwijskundig adviseur 

Afscheid Jolijn 

Nieuwe voorzitter 

Koningsspelen 

Examenkandidaten 

Jarigen  

 

CITO toetsen 

Houtbay: 18 & 25 mei 

Mowbray: 13 & 20 mei 

 

Afronding schooljaar 

Oudergesprekken: 

Houtbay: 01 juni & Mowbray: 03 juni 

Laatste les: 

Houtbay:08 juni & Mowbray: 10 juni 

Bezoek Onderwijskundig Adviseur  
Na het bezoek van de onderwijsinspecteur 
staat het volgende bezoek vanuit 
Nederland alweer op het programma. Op 
vrijdag 13 en zaterdag 14 mei as komt 
Marlou Bijlhout, onderwijskundig adviseur 
van de stichting Nederlands Onderwijs in 
het Buitenland onze school bezoeken. Zij 
gaat ons helpen om de aanbevelingen van 
de onderwijsinspectie in de praktijk te 
brengen en gaat met ons meedenken over 
de toekomst en de mogelijkheden voor het 
inzetten van meer digitaal onderwijs. 

Naast een workshop voor onze 
leerkrachten en overleg met het bestuur zal 
Marlou ook een vergadering van onze 
Werkgroep Toekomst bijwonen. Bovendien 
zal zij speciaal voor alle ouders een lezing 
verzorgen over het belang van 
tweetaligheid. Deze zal plaatsvinden op 
vrijdag 13 mei om 17u30 op de school in 
Mowbray. Nadere details volgen nog maar 
u bent allen reeds van harte uitgenodigd! 

Het rapport van de onderwijsinspectie 

met positieve uitslagen en een sterke 

verbetering t.o.v. het vorige bezoek is 

binnenkort digitaal beschikbaar. Meer 

informatie hierover volgt nog. 

 

Afscheid Jolijn Godijn 

Op zaterdag 9 april hebben het bestuur en 

de leerkrachten afscheid genomen 

van Jolijn Godijn die, zoals al eerder 

gemeld, na 5 jaar de voorzittershamer 

heeft overgedragen aan Mark Zuidgeest. 

Jolijn werd tijdens deze gelegenheid 

letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet 

en bedankt voor het vele werk dat ze de 

afgelopen jaren voor de Nederlandse 

School heeft verricht. Tevens konden de 

leerkrachten op informele wijze 

kennismaken met haar opvolger, Mark 

Zuidgeest. Al met al kunnen we terugkijken 

op een zeer geslaagde middag/avond.  

 
 

Even voorstellen: uw nieuwe voorzitter, 

Mark Zuidgeest 

Per 1 april heeft Mark Zuidgeest het 
voorzitterschap van de Stichting 
Nederlandse School Kaapstad 
overgenomen van Jolijn Godijn, die de 
stichting vijf jaar heeft geleid. Mark heeft 
een dochter (Jente) en een zoon (Melle) op 
onze school, in de groepen 1 en 3. Mark is 
civiel ingenieur en sinds 1997 werkzaam in 
het hoger onderwijs in Nederland, Azië en 
Afrika. Sinds 2013 is hij universitair 
hoofddocent verkeerskunde (SANRAL 
Chair) aan de Universiteit van Kaapstad.  

  

Aangesloten bij de Stichting Nederlands   
Onderwijs in het Buitenland   
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Koning Willem Alexander 
bedankt de kinderen van de 
Nederlandse School 
Eerder deze maand ontvingen wij 
het bericht dat de kroon van de 
Koning was gestolen.... Ondanks 
de stormachtige omstandigheden 
hebben de leerlingen van onze 
school afgelopen vrijdag heel 
enthousiast en vol overgave een 
parcours van 8 opdrachten 
afgewerkt en daarmee 8 
diamanten verzameld waarmee 
iedere leerling een nieuwe kroon 
voor Koning kon maken. Waren 
de opdrachten al niet gemakkelijk, 
nog moeilijker werd het omdat er 
ook nog 2 boeven rondliepen die 
de diamanten wilden stelen... 
Gelukkig is het iedereen gelukt 
een kroon te maken en de Koning 
heeft ons laten weten hier heel blij 
mee te zijn. Al met al een 
geslaagde middag met 
pannenkoeken, limonade en 
uitdagende opdrachten! 

 

 

 

Succes !! 
Onder leiding van Karin Benjamin 
werken de 4 examenkandidaten 
hard aan de laatste 
voorbereidingen op het CNaVT 
examen dat op zaterdag 14 mei 
wordt afgenomen. We wensen 
Jesse, Mischa, Steven en Ella 
heel veel succes voor dit examen! 

Jarigen  

27-04 Chiel Smeulders 
02-05 Maurits Baalbergen 
10-05 Ysa van Kesteren 
 

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne 
dag gewenst. 
 

 
Hartelijke groeten namens het bestuur en  

de leerkrachten,    

Marloes de Munnik 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


