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terugblik Sinterklaasfeest 4 december 

Op zondag 4 
december kwam 
Sinterklaas in 
Kaapstad. Samen 
met zijn geweldige 
pieten kwam hij 
langs in Houtbay 
om alle kinderen 
een mooi cadeau te 

geven.  Even waren we bang dat Pakjespiet lege pakjes 
naar Kaapstad had meegenomen, maar gelukkig kwam 
op het eind 
alles goed 
en kregen 
alle kinderen 
een echt 
pakje. Ook 
waren we 
erg blij met 
de 
Welluspiet 
en  Nietuspiet die samen met een paar kinderen een 

goede taart voor Sinterklaas 
konden bakken. En natuurlijk 
niet te vergeten Pietje 
Puk  die Sinterklaas goed 
hielp om het goede pakje bij 
het juiste kind te krijgen. Met 
bijna 250 mensen, een 
heerlijk zonnetje, een goed 
gevuld zwembad, veel 
pepernoten, saté, 
pannenkoeken, gevulde 
speculaas en een gezellig 
muziekje was het ook dit jaar 
weer een geslaagd feest en 
hopen wij Sinterklaas volgend 
jaar weer te ontvangen.  

 

kascontrolecommissie 

Zoals u inmiddels weet hebben de huidige 2 leden van 
de kascontrolecommissie zich niet herkiesbaar kunnen 
stellen vanwege verhuizing en afronden van de 
Nederlandse school. Eveline Schurink en Germaine 
Kreeftenberg, nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet! 
Langs deze weg doen wij een dringend beroep op de 
ouders om u kandidaat te stellen voor deze belangrijke 
taak die op jaarbasis slechts een paar uurtjes van uw 
tijd zal kosten. Wilt u meer weten over deze functie 
neem dan gerust contact op met onze penningmeester:  
koosblijdorp@nederlandseschoolkaapstad.com 

team vanaf januari 2017 

Er is goed nieuws: juf Hannah blijft in het nieuwe jaar 
beschikbaar voor onze school. Dat betekent dat ze na 
de vakantie zowel in Mowbray als Noordhoek aan de 
slag gaat. Juf Hannah zal in Noordhoek groep 3 en 5 
onder haar hoede nemen en in Mowbray groep 7 en 8. 
We zullen in het primair onderwijs in Mowbray dus de 
vertrouwde groepsindeling van twee leerjaren per klas 
opnieuw invoeren. We gaan ervan uit dat dit voor zowel 
leerlingen als leerkrachten zal zorgen voor wat meer 
rust in de klas. Bij deze willen we meester Tycho heel 
hartelijk bedanken voor zijn bereidwilligheid om, toen 
het nodig was, in te springen in onze Noordhoek 
vestiging. 
 
groepsindeling Mowbray per januari 2017: 
Juf Petrie:  groep 1 en 2 
Juf Alida:  groep 3 en 4 
Juf Caroline:  groep 5 en 6 
Juf Hannah:  groep 7 en 8 
Meester Tycho:  VO 
 
groepsindeling Noordhoek vanaf januari 2017: 
Juf Petrie:  groep 1 en 2 
Juf Hannah:  groep 3 en 5 
 
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.  
Carsten Dijkhuizen - groep 1 Mowbray 
Amy Leidner  - groep 1 Noordhoek 
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tot ziens 
 
Helaas moeten we ook tot ziens zeggen. Allereerst aan 
de fam. Vink/Schurink. Zij gaan verhuizen naar 
Nederland. Lisa en Irene gaan naar een Engelstalige 
basisschool met Nederlands als tweede taal. Heel veel 
succes! We hopen dat jullie je gauw thuisvoelen. 
Ouders ook hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij 
de Nederlandse  school. Laat gerust nog eens horen 
hoe het met jullie gaat.   
Finn Kock gaat samen met zijn broer, Simm, en zijn 
ouders een wereldreis maken.  Het zal vast een heel 
bijzondere ervaring worden. Geniet ervan. Natuurlijk 
hopen we dat jullie terugkomen naar de Nederlandse 
school als jullie weer in Kaapstad zijn.  
 
jarigen in december/ januari: 
 

02-12 Mikay van der Mooren groep 8 Mowbray 

06-12 juf Alida   leerkracht groep 3 en 4 

09-12 Thomas Jenman groep 3 Mowbray 

25-12 Benjamin Leidner groep 2 Noordhoek 

26-12 Thomas Molenaar groep 4 Mowbray 

31-12 Justin Brak  groep 1 Mowbray 

31-12 Ayo Corbet  groep 3 Mowbray 

31-12 Cyrah van der Mooren VO2 

31-12 Zara Nijzink- Laurie VO1 

 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag 
gewenst. 
 
 
 
 
 
 
 

van de voorzitter 
 
Het bestuur en leerkrachten van de 
Nederlandse School Kaapstad 
wensen iedereen fijne feestdagen en 
een gelukkig nieuwjaar. We kijken 
terug op een goed jaar voor de 
school, met mooie successen 
(opening vestiging Noordhoek, de 
accreditatie en de CNaVT 
geslaagden), maar ook grote uitdagingen (werving van 
leerlingen en personeel en het wegvallen van de 
subsidie). De inzet van vrijwilligers en de 
huiswerkbegeleiding door ouders zijn essentieel voor 
het succes van de school. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Mark Zuidgeest 
voorzitter 
 
belangrijke data:  
 
Na een, hopelijk, heerlijke vakantie beginnen we weer 
met de Nederlandse school op de volgende data:  
Noordhoek:  woensdag 11 januari 2017 om 15:00  
Mowbray: vrijdag 13 januari 2017 om 15:00 
 
We hopen alle leerlingen, ouders en leerkrachten weer 
in goede gezondheid te ontmoeten.  
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt einde januari 2017.  
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur en  
de leerkrachten,  
 
Petrie Eefting 
admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com 
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