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Informatiemiddag 

Op woensdag 10 en vrijdag 12 augustus 

bent u vanaf 17:30-18:00 uur van harte 

welkom in de groep van uw kind. De 

leerkracht geeft meer informatie over de 

lesinhoud, leerdoelen, hoe u uw kind kunt 

begeleiden en andere bijzonderheden. 

 

Schaatsfestijn: 26 augustus 

Op vrijdagavond 26 augustus houden we 

ons jaarlijkse schaatsfestijn in de ijshal van 

Grand West. Kaartjes kunnen vooraf 

gekocht worden, u ontvangt hierover nog 

een apart bericht.  

De school zal die dag een half uur eerder 

sluiten, namelijk om 17.30 uur! 

Ook de 

kinderen van 

Noordhoek zijn 

uiteraard van 

harte welkom 

om de 

schaatsen om 

te binden en 

mee te doen. 

 

Bibliotheek van Amsterdam 

Kinderen aangesloten bij de Nederlandse 

school kunnen gratis een digitaal 

jeugdlidmaatschap aanvragen bij de 

Openbare Bibliotheek van Amsterdam.  

Indien u hier gebruik van wilt maken, stuur 

voor 19 augustus de volgende gegevens 

aan Sofie 

admincoordinator@nederlandseschoolkaa

pstad.com  

- Voor- en achternaam leerling 

- Geboortedatum (dd-mm-jjjj) 

 

 

 

- E-mailadres - het e-mailadres mag 

op naam van uw kind óf op naam 

van één van de ouders staan.  

Let wel: ieder e-mailadres kan 

maar één keer voorkomen. 

Resultaten CNaVT examen  

Van harte gefeliciteerd Ella, Jesse, Steven 

en Mischa met het behalen van het 

CNaVT examen! 

Wij zijn heel trots op de deelnemers en 

bedanken Karin Benjamin voor het 

klaarstomen en afnemen van de examens. 

Een feestelijke uitreiking van het certificaat 

volgt snel.  

 

 
 

Even voorstellen: nieuwe leerkrachten 

Tycho Maas is onze nieuwe leerkracht in 

het VO. Tycho woont 

sinds 2014 in Zuid-Afrika 

en heeft eerder in Den 

Haag Nederlands als 

tweede taal en Klassieke 

talen gegeven. Hij heeft 

een achtergrond in Nederlands en 

Klassieke talen en doet aan de Universiteit 

van Stellenbosch promotie-onderzoek. In 

zijn vrije tijd is hij vaak te vinden met 

wandelschoenen aan of in een 

zweefvliegtuig.  

 

Pam Verwoolde is onze nieuwe 

leerkracht voor groep 7/8.  

Na twee keer stage te 

hebben gelopen in Zuid-

Afrika, is Pam haar droom 

achterna gegaan: voor 

onbepaalde tijd vertrekken 

richting de Kaap. Pam is nu bijna een jaar 

in Kaapstad en geniet nog elke dag.  
Haar hobby's en interesses zijn: reizen, 

hardlopen, yoga, lezen, schilderen, 
muziek en een uitbundig sociaal leven. 

  

Aangesloten bij de Stichting Nederlands   
Onderwijs in het Buitenland   
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Wij wensen beide nieuwe leerkrachten 

veel plezier bij ons op school! 

 

Locatie in Noordhoek 

We wensen de nieuwe leerlingen veel 

succes en plezier met de lessen op onze 

nieuwe locatie in Noordhoek! 

 

 

Nieuwe leerling: 

Rosie Lipperts  groep 1 MB 

 

Rosie, ook jou wensen 

we heel veel 

plezier op de 

Nederlandse 

school. 

 

Jarigen 
15-08 Rosie Lipperts 
19-08 Ilona Blijdorp 
22-08 Finn Kock 
 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele 
fijne dag gewenst. 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur en  
de leerkrachten.    

 

 

Bijlage bij de nieuwsbrief: 

 Schoolgids 

 Lesrooster/Jaarplanning: handig voor 

vakantieplanning en om op de 

koelkast te plakken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


