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Lesdag 26 april Noordhoek 
 
Helaas is er in de schoolgids een fout geslopen i.v.m. 
de lesdagen in Noordhoek. In 2016 is er een extra vrije 
dag geweest. Daarom is woensdag 26 april as geen 
vrije dag zoals in de schoolgids vermeld. Op woensdag 
26 april is er dus wel les in Noordhoek.   
 
Tot ziens juf Caroline en welkom juf Fleur 
 
Na vier jaar in verschillende functies bij de school 
betrokken te zijn geweest heeft juf Caroline besloten 
zich te gaan inzetten voor het bedrijf van haar man Jan. 
Ze gaat ons dus helaas met ingang van 1 april verlaten. 
Bij deze willen we juf Caroline heel hartelijk bedanken 
voor alles wat ze voor de school heeft betekend. Dank 
je, Caroline! Jouw bijdrage als directeur, als 
ceremoniemeester bij het Sinterklaasfeest en als 
ervaren leerkracht waren voor onze school van 
bijzondere waarde. We wensen je heel veel succes met 
jouw nieuwe werkzaamheden in het bedrijfsleven! 
 

We zijn blij dat we Fleur Prins 
bereid hebben gevonden om 
voor de rest van dit schooljaar 
groep 5/6 voor haar rekening 
te nemen. Juf Fleur woont 
sinds kort in Kaapstad, is 
afgestudeerd pedagoog en 
heeft ervaring in zowel het 
regulier als speciaal onderwijs. 
Welkom op de Nederlandse 
School, juf Fleur!  
 
 
 

Koningsdag 
 
Koningsdag zullen we dit jaar op 27 april met de 
Nederlandse gemeenschap vieren bij SASNEV, Central 
Square 4, Pinelands. Voor jong en oud is er voldoende 
vertier met lekkere Nederlandse hapjes en drankjes, 
Koningsspelen, springkasteel en nog veel meer. 
Natuurlijk zou Koningsdag geen Koningsdag zijn zonder 

een heuse vrijmarkt! Ga dus alvast op zoek naar 
overbodige boeken, DVD's, speelgoed,...  

 

Dichter tegen de datum ontvangt u van ons verdere 
details over dit niet te missen evenement. 
  
Meelooples en spreekuur bestuur 
 
Op 22 en 24 februari hebben leden van het bestuur 
informeel contact gehad met leerlingen, ouders en 
leerkrachten van de locaties Noordhoek en Mowbray. 
Er is gesproken over o.a. het onderwijs op beide 
locaties, de werkdruk voor de leerlingen en leerkrachten 
en over de toekomst van de school. Wij hopen in de 
toekomst vaker dit soort spreekuren te organiseren. 
Laat gerust weten als u ideeën hebt hoe deze 
spreekuren verder vorm gegeven kunnen worden. 
  
Tijdens de meelooples zijn ouders uitgenodigd om een 
kijkje te nemen in de klas. Veel ouders hebben hier 
gehoor aan gegeven, wat erg gewaardeerd is door de 
leerkrachten en leerlingen.  
 
Kascontrole 
 
Op 28 februari j.l. hebben Klaas van Mill en Alexander 
Overweter, 2 ouders van leerlingen van onze 
Noordhoek vestiging, de financiële stukken over 2016 
gecontroleerd en accoord bevonden. We bedanken 
Klaas en Alexander voor hun tijd en hun constructief 
meedenken! 
 
Lesgeld 
 
Velen van u hebben het lesgeld over de periode januari 
- juni 2017 inmiddels betaald, waarvoor onze dank. Er 
zijn echter een aantal ouders die dit nog niet hebben 
gedaan. Zonder de subsidie van de Nederlandse 
overheid is het lesgeld (nagenoeg) onze enige bron van 
inkomsten. Om aan onze financiële verplichtingen te 
kunnen blijven voldoen, verzoeken wij u vriendelijk 
maar dringend om het verschuldigde lesgeld per 
omgaande naar onze rekening over te maken. Mocht u 
vragen hebben over het lesgeld neem dan gerust 
contact op met onze penningmeester: 
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koosblijdorp@nederlandseschoolkaapstad.com. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
 
Nieuwe leerlingen 
 
Hartelijk welkom aan de nieuwe leerlingen en hun 
ouders. We hopen dat uw kind(eren) het erg naar hun 
zin zullen hebben op de school! 
 
Vesper Boterman - groep 4 Mowbray 
Ronja Boterman - groep 2 Mowbray 
Jasmine Bruce  - groep 1 Noordhoek 
Ymke Hacke  - groep 2 Mowbray 
Jolie van der Meer - groep 2 Mowbray 
Griffin van der Vliet - groep 1 Noordhoek 
 
 
 
 
 

Jarigen in maart: 
 
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een fijne dag! 
 
01-03 Jolie van der Meer groep 2 Mowbray 
06-03 Bastian Smith  groep 1 Mowbray 
12-03 Maura Mellema  groep 3 Mowbray 
23-03 Ymke Hacke  groep 2 Mowbray 
24-03 Tom Evers  groep 7 Mowbray 
26-03 Thomas Bruce  groep 3 Noordhoek 
26-03 Luuk van Gasteren groep 5 Mowbray 
29-03 Hugo Piet  VO1 Mowbray 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur en  
de leerkrachten,  
 
Petrie Eefting 
admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com 
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