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kinderboekenweek op 12 en 14 
oktober 
 
Woensdag 12 oktober en vrijdag 14 oktober heerste er  

grote opgewondenheid. Kinderen 
verkleed als opa of oma, 
leerkrachten die ineens oud 
waren geworden en marie 
biscuitjes uitdeelden etc. Op 
beide locaties werd er met het 
thema:  ‘voor altijd jong’ gewerkt. 

Aan 
het 

einde van de middag werd er 
een presentatie gehouden 
voor de ouders. Iedere klas 
zong, speelde, las voor hoe 
zij met het thema gewerkt 
hadden. Hartelijk dank, 
ouders en belangstellenden, 
die naar de presentatie 
kwamen. Ook werden er op beide locaties boeken 
verkocht. Veel ouders hebben donaties gegeven. Totaal 

is er R1550.00 binnen 
gekomen. Hartelijk dank 
ook daarvoor. We hopen 
dat de kinderen genieten 
van hun eigen leesboek 
(en) die ze hebben 
gekregen en dat ze 
voorgelezen/ gelezen 
worden. Tegelijk ook 

weer een motivatie om Nederlandse boeken te (blijven) 
lezen. De leerlingen die opgegeven zijn voor de digitale 
leesbibliotheeek 
hebben inmiddels hun 
inloggegevens 
ontvangen. Veel plezier 
ermee en maak er goed 
gebruik van.  
 
 
 
 

Een impressie van een van de leerkrachten: 
 
Wat was het fijn 
om op vrijdag 14 oktober met het thema 'voor altijd jong' 
bezig te zijn. 
De Kinderboekenweek was ook dit jaar weer heel 
leerzaam 
en als klap op de vuurpijl zijn veel kinderen met nieuwe 
boeken naar huis gegaan. 
Zoek in huis naar de beste 
hoeken 
en kruip lekker met je neus 
in de boeken. 
Lezen is heel fijn 
en goed voor de 
ontwikkeling van je brein! 
  
jaarvergadering  

Wij nodigen u allen van harte uit voor onze 
jaarvergadering die op vrijdag 11 november a.s. vanaf 
17:00 in de Lecture Hall in het VO gebouw (boven het 
klaslokaal van het VO) op onze leslocatie in Mowbray 
zal worden gehouden. Tijdens deze vergadering zal het 
bestuur een korte toelichting geven op recente 
ontwikkelingen binnen de school en wordt u uitgenodigd 
mee te denken over onze toekomstplannen. Ook zal het 
lesgeld voor 2017 worden vastgesteld en vindt de 
jaarlijkse verkiezing van leden van het bestuur en de 
kascommissie plaats. Wij hopen op uw actieve 
participatie! 

vergadering in Noordhoek 
 
Na de kinderboekenweek werd er een vergadering 
gehouden in Noordhoek. Door de groei van het aantal 
leerlingen in Noordhoek kan de school in januari 2017 
verder gaan met twee leerkrachten mits er op tijd een 
tweede leerkracht gevonden wordt. Tycho Maas geeft 
tijdelijk les tot december in groep 3 en 5. Ouders worden 
gevraagd om zelf betrokken te zijn om een geschikte 
kandidaat te vinden. Een volledig verslag is inmiddels 
naar de ouders in Noordhoek gestuurd. 
 
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.  
Bo Corbet  - groep 4 Mowbray 
Ayo Corbet  - groep 3 Mowbray 
Madelief Smith  - groep 3 Mowbray 
Bastiaan Smith  - groep 1 Mowbray 
Thomas Molenaar - groep 4 Mowbray 
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Familie Corbet komt uit Zimbabwe, familie Smith komt 
uit Denemarken en familie Molenaar komt uit 
Nederland. We hopen dat jullie jullie gauw thuisvoelen 
in jullie omgeving en op de Nederlandse school.  
 
belangrijke data:  

Het einde van dit jaar nadert. Graag willen wij 
onderstaande data aan u bekend maken en vragen dat 
vooral tijdens deze lesdagen uw kind(eren) aanwezig is: 

toets groep Noordhoek Mowbray 

AVI lezen 4 t/m 8 09/11/2016 11/11/2016 

CITO 1 t/m 8 16 en 
23/11/2016 

11 en 
18/11/2016 

Diataal VO - 4 en 
11/11/2016 

10 
minutengesprekken 

1 t/m 8 
en VO 

30/11/2016 02/12/2016 

Sinterklaasviering Iedereen 04/12/2016 04/12/2016 

jarigen in november: 

09-11 Bo Corbet  groep 5 Mowbray 

17-11 Myrthe Mellema  groep 1 Mowbray 

23-11 Brett Jenman  groep 6 Mowbray 

27-11 Irene Vink  groep 5 Mowbray 

 
 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag 
gewenst. 
 
 
 
Sinterklaasfeest 4 december 

Ook dit jaar komt Sinterklaas 
weer naar Kaapstad. Op 4 
december organiseert de 
Nederlandse School Kaapstad 

het jaarlijkse 
Sinterklaasfeest op het 
prachtige Riverside Estate 
in Houtbay. En natuurlijk 
zijn alle kinderen van de 
Nederlandse school, hun 

papa's en mama's, broertjes en zusjes uitgenodigd. 
Schrijf de datum alvast in je agenda, want wie wil de Sint 
en zijn Pieten nou missen? 

Met vriendelijke groet namens het bestuur en  
de leerkrachten,  
 
Petrie Eefting 
admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com 
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