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Afronding schooljaar 

Oudergesprekken: 

Mowbray: 03 juni 

Houtbay: 01 juni  

Laatste les: 

Mowbray: 10 juni  

Houtbay:08 juni  

Wij wensen iedereen een hele fijne 

wintervakantie. 

Eerste les schooljaar 2016-2017: 

Mowbray:22 juli 2016 

Noordhoek: 20 juli 2016 

Bezoek NOB  
Op 13 mei en 14 mei jl was er opnieuw 
bezoek uit Nederland; dit maal van Marlou 
Bijlhout, onderwijskundig adviseur van de 
stichting Nederlands Onderwijs in het 
Buitenland- NOB. Ook dit bezoek was zeer 
positief en waardevol. Marlou heeft lessen 
bezocht en een workshop aangeboden 
voor onze leerkrachten. Ook heeft ze met 
ons meegedacht tijdens een bijeenkomst 
van onze Werkgroep Toekomst 
Nederlandse School en heeft ze ons door 
middel van een lezing voor ouders en 
belangstellenden nog eens bewust 
gemaakt van het belang van twee-
taligheid. Al met al een intensief bezoek vol 
met praktische adviezen waar we in het 
nieuwe schooljaar volop mee aan de slag 
kunnen. 

 

 

Rapport Onderwijsinspectie 
Op 11 maart jl. heeft de Nederlandse 
onderwijsinspectie onze school bezocht 
voor een zogeheten kwaliteitsonderzoek. 
Zoals al eerder vermeld, was de inspecteur 
ronduit tevreden over de kwaliteit van ons 
onderwijs. Het rapport van dit bezoek is 
inmiddels vastgesteld en vanaf half juni 
beschikbaar op de internetpagina van de 
inspectie. Indien u benieuwd bent naar alle 
details, zie www.onderwijsinspectie.nl 

Personele bezetting 
Met ingang van 1 juli zal Marloes de 
Munnik stoppen met haar werkzaamheden 
als directeur en docent VO en elders een 
nieuwe uitdaging aangaan. Wij wensen 
haar veel succes en willen haar namens de 
hele school hartelijk bedanken voor haar 
inzet zowel in het VO als in de 
directeursfunctie. 

Hannah Overgauw (groep 7&8) gaat terug 
naar Nederland en zal ons dus eveneens 
aan het eind van dit schooljaar gaan 
verlaten. Ook jij reuze bedankt, juf Hannah, 
voor je inzet en enthousiasme! 

Twee nieuwe docenten zulen ons team 
komen versterken in het nieuwe schooljaar: 
Pam Verwoolde in groep 7&8 en Tycho 
Maas in het VO. We zullen hen in de 
volgende nieuwsbrief nader voorstellen. 

Wat de directeurstaken betreft, Sofie 
Kyriacou (groep 3&4) zal met ingang van 
het nieuwe schooljaar de coördinatie van 
administratieve zaken op zich nemen, 
terwijl Caroline Brak (groep 5&6) van juli 
t/m december de onderwijskundige taken 
voor haar rekening neemt. 

 

  

Aangesloten bij de Stichting Nederlands   
Onderwijs in het Buitenland   
  

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



 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 

 

CNaVT-examen 

Op zaterdag 14 mei hebben de vier 

examenkandidaten deelgenomen aan het 

eindexamen CNaVT. Zij hebben allemaal 

hun best gedaan en het is nu wachten op 

de uitslagen. Wij willen Karin Benjamin 

hartelijk danken voor alle energie die zij 

gestopt heeft in het trainen van de 

kandidaten. 

Jarigen 
06 juni Melle Zuidgeest 
09 juni Jesse van der A 
19 juni Sarah Slothouwer 
25 juni Juf Caroline 

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne 
dag gewenst. 
 

 
Hartelijke groeten namens het bestuur en  

de leerkrachten,    

Marloes de Munnik 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


