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schaatsfestijn 

Op vrijdag 26 augustus stonden 
veel kinderen van de 
Nederlandse school op het 
gladde ijs van Grand West. 
Sommigen bonden voor het 
eerst de ijzers onder, anderen 

gleden als echte Friezen over 
het ijs. Het was een onvervalste 
Nederlandse avond, met  
erwtensoep van Onno, glühwein 
van Rinske en veel oranje. Maar 
ook werden er uitstapjes 
gemaakt naar andere delen van 
de wereld in het Nederlandse 
Taalgebied Spel. Al 
schaatsende langs Suriname, 

Caribisch Nederland, 
Namibië, België, Zuid-
Afrika en Nederland 
werden vragen 
beantwoord over taal, 
cultuur en geografie en 
konden er smarties en pannenkoeken verdiend worden. 
Al met al een zeer geslaagd schaatsfeest, niet alleen 
voor de kinderen en de ouders, maar ook voor de kas 
van de Nederlandse school. Hartelijk dank aan allen! 
 
diplomauitreiking 
 
GESLAAGD !!! 
Op vrijdag 2 september 
werden Ella Staal, 
Jesse van der A, 
Mischa Benjamin en 
Steven Kreeftenberg 
letterlijk en figuurlijk door het bestuur in de bloemetjes 
gezet. In mei hebben zij met succes het examen 

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal afgelegd en in 
een korte maar feestelijke bijeenkomst kregen zij in het 
bijzijn van veel ouders en leerlingen in Mowbray het zo 
fel begeerde diploma uitgereikt. Tijdens de uitreiking 
werd nogmaals het belang van het diploma benadrukt, 
zeker voor degenen die overwegen om na de 
middelbare school in Nederland te gaan studeren. Voor 
veel van de aanwezige leerlingen uit het basisonderwijs 
lijkt (en is) het eventueel studeren in Nederland nog heel 
ver weg maar de basis voor een goede beheersing van 
de Nederlandse taal wordt in het basisonderwijs gelegd. 
We hopen dan ook dat het behalen van het CNaVT 
diploma door deze 4 kandidaten en daarmee het 
succesvol afronden van de Nederlandse school voor de 
jongere leerlingen en hun ouders een motivatie is om 
enthousiast de lessen te blijven volgen. 
Een speciaal woord van dank was er voor Karin 
Benjamin die ook dit jaar de kandidaten zo succesvol 
heeft voorbereid op het 
examen. Met zowel dit jaar 
als vorig jaar een slaagscore 
van 100% mogen we als 
Nederlandse school, alle 
leerkrachten en ouders die 
hier aan meegewerkt hebben 
best trots zijn. En dat zijn we dan ook!!!! 
 
kinderboekenweek op 12 en 14 oktober 
 
Het thema van de kinderboekenweek is: ‘Voor altijd 
jong’. Opa’s en oma’s staan centraal in dit thema. Alle 
groepen houden een korte presentatie over dit thema. 
U bent welkom om een kijkje te nemen zodat u kunt zien 
welke acitiviteiten iedere groep heeft gedaan rondom de 
kinderboekenweek. Woensdag 12 oktober in 
Noordhoek om 17:15 en vrijdag 14 oktober in Mowbray 
in het Mike Smuts Centre om 17:15.  
Hebt u zin om uw boekenkast, m.n. kinderboeken,  aan 
te vullen? Boeken en dvd’s te koop op deze dag bij de 
school. De boekentafel staat in het voorportaal. We 
vragen R1.00 per boek, maar u kunt ook een donatie 
geven. We gebruiken het geld ten bate van de school. 
Is er iemand die deze middag wil helpen bij de 
boekentafel? Stuur dan even een e-mail naar Petrie. 
(zie e-mailadres onderaan de nieuwsbrief) 
Op woensdag 12 oktober zijn er ook boeken te koop in 
Noordhoek. De tafel met boeken staat buiten op de 
veranda. 
 
leerkrachten gezocht! 
 
De Nederlandse school heeft altijd te maken met 
veranderingen, niet alleen in het aantal leerlingen maar 
ook wat betreft de beschikbaarheid van leerkrachten. 
Dit betekent dat  wij  eigenlijk voortdurend op 
zoek  zijn  naar bevoegde leerkrachten. Advertenties 
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leveren doorgaans weinig bruikbare reacties op en 
meestal weten we uiteindelijk via-via onze nieuwe 
leerkrachten of invalskrachten te vinden. Indien u 
iemand kent die bevoegd, geschikt en geïnteresseerd is 
om bij ons les te geven, stuur gerust een e-mail naar: 
lianijzink@nederlandseschoolkaapstad.com 
 
nieuws van het team 
 
Juf Sofie heeft een nieuwe baan gekregen 
(gefeliciteerd, Sofie!) en zij zal na de oktobervakantie 
helaas niet meer beschikbaar zijn om les te geven aan 
de Nederlandse school. Wij wensen haar veel succes in 
haar nieuwe full-time functie als docent Frans op de 
International School in Houtbay en willen haar hartelijk 
bedanken voor haar inzet bij ons op school. Gelukkig 
hebben wij Tycho Maas (onze docent in het VO) bereid 
gevonden om op korte termijn in te vallen en vanaf 12 
oktober de lessen van groep 3 en 5 in Noordhoek te 
verzorgen. Petrie Eefting (leerkracht van groep 1 en 2) 
heeft inmiddels Sofie's taken als administratief 
coördinator overgenomen. 
Hannah Overgaauw, die vorig schooljaar les gaf aan 
groep 7 en 8, is tijdelijk terug in Kaapstad. We zijn heel 
blij dat ze bereid is tot aan de decembervakantie op 
vrijdag in Mowbray te helpen waar  nodig. Welkom 
terug, juf Hannah, en geniet een fijne tijd in Kaapstad! 
  
jaarvergadering  

Op vrijdag 11 november a.s. zal op onze leslocatie in 
Mowbray vanaf 17:00 de jaarvergadering plaatsvinden. 
Nadere details volgen maar noteer alvast de datum! 

vergadering in Noordhoek 
 
Zoals u weet is de vestiging in Noordhoek een pilot van 
juli 2016 tot december 2016. Alle ouders en 
belanghebbenden worden gevraagd om een korte 
vergadering bij te wonen in Noordhoek om de pilot-
vestiging te bespreken en te evalueren. Deze 
vergadering vindt plaats direct na de presentatie van de 
kinderboekenweek, nl. op woensdag 12 oktober om 
17:30.  
 
 

Nieuwe leerlingen 
 
Hartelijk welkom aan de nieuwe leerlingen en ouders. 
We hopen dat uw kind(eren) het erg naar hun zin 
hebben en dat de Nederlandse taal verder ontwikkeld 
kan worden.  
 
Rosie Lipperts – groep 1 Mowbray 
 
Er zijn ook een aantal aanmeldingen van nieuwe 
leerlingen. Die zullen in de volgende nieuwsbrief 
genoemd worden, nadat ze hun proefperiode voltooid 
hebben.  
 
jarigen in oktober: 
 

01-10 juf Hannah 

03-10 Elize Wuyts    groep 5 Mowbray 

05-10 Romijn van der A VO1 Mowbray 

11-10 Finn Boyes  groep 3 Noordhoek 

11-10 Murray Boyes  groep 3 Noordhoek 

13-10 David van der A  VO2 Mowbray 

 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag 
gewenst. 
 

schoolvakantie 

 

Woensdag 5 oktober en vrijdag 7 oktober is het 
schoolvakantie voor de Nederlandse school. De eerste 
les na de schoolvakantie, 12 en 14 oktober,  wordt dus 
de kinderboekenweek gevierd.  

 
Sinterklaasfeest 

 
Het duurt nog even, maar houdt deze datum, zondag 4 
december, zolang vrij voor HET feest van het jaar, 
Sinterklaasfeest. Ook dit jaar op de bijzonder mooie 
locatie Riverside Terrace in Houtbaai. Verdere 
informatie volgt.  

 
Hartelijke groeten namens het bestuur en  

de leerkrachten,  
Petrie Eefting 
admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com 
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