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Nieuw kwartaal 
 
Hartelijk welkom na de vakantie. Woensdag 19 april 
beginnen de lessen in Noordhoek en op vrijdag 21 april 
in Mowbray.  
Dit is het laatste kwartaal voor het einde van dit 
cursusjaar. We hopen dat de kinderen goede 
vorderingen mogen blijven maken. Binnenkort beginnen 
de toetsen ter voorbereiding op het rapport dat begin 
juni uitgereikt wordt.  
 
Examenleerlingen 
 
De examenleerlingen zijn hard aan het werk. De 
examens worden begin mei afgenomen. We hopen 
uiteraard op een goed resultaat. Heel veel sterkte aan 
Jordyn Abrahams, Sarah Slothouwer en David van der 
A.   
 
Koningsdag 
 
Donderdag 27 april is het weer zover: op het terrein van 
SASNEV in Pinelands vieren we dat onze Koning weer 
een jaartje ouder wordt. 
 
Zoals vanouds 
organiseren we 
Koningsspelen, en zijn 
er weer een heuse 
vrijmarkt waar je al je 
oude speelgoed kan 
verkopen, en Hollandse 
hapjes en drankjes voor 
jong en oud.  
 
Wil je een plekje op de 
vrijmarkt? Geef je dan 
op bij: 

admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com 
 
 

Toegang is gratis en iedereen (Nederlanders en niet-
Nederlanders!) is welkom. 
 
We hopen velen van jullie op de 27e te zien! 
 
Belangrijke datums 
 
Vanwege vakantiedagen en belangrijke datums zetten 
we het graag even op een rijtje voor u.  
woensdag 26 april: Noordhoek  wel lesdag 
donderdag 27 april NH en MB Koningsdag 
vrijdag 28 april  Mowbray  geen lesdag 
woendag 3 mei  Noordhoek bezoek Arend 
     van Dam 
vrijdag 5 mei  Mowbray bezoek Arend 

van Dam 
woensdag 17 mei Noordhoek AVI afname 
vrijdag 19 mei  Mowbray AVI afname 
woensdag 17 en 24 mei Noordhoek CITO toetsen 
vrijdag 19 en 26 mei Mowbray CITO toetsen 
woensdag 7 juni  Noordhoek oudergesprek 
vrijdag 9 juni  Mowbray oudergesprek 
 
Jonge jury 
 
Een van onze leerlingen in het V.O., Zara Nijzink-
Laurie,  blogt heel mooi over onze school voor de 
Jonge Jury ( Kinderjury voor 12+). Hierbij worden 
nieuwe kinderboeken beoordeeld door kinderen. Lees 

gerust mee op haar blog.  
 
U kunt het vinden via de link: 
http://www.jongejury.nl/leesblogs/zara-blogt- 
aan-de-andere-kant-van-de-wereld 
 
Bekroonde kinderboekenschrijver Arend van Dam 
bezoekt de Nederlandse school! 
 
Op woensdag 3 mei (Noordhoek) en vrijdag 5 mei 
(Mowbray) bezoekt de bekende Nederlandse 
kinderboekenschrijver Arend van Dam onze school. 
Arend van Dam heeft in de afgelopen 25 jaar zo'n 100 
jeugdboeken geschreven waarvan er een aantal zijn 
vertaald in o.a. het Deens en Chinees. Zijn bekendste 
boek is waarschijnlijk "Lang geleden...", een door Alex 
Wolf rijkelijk geïllustreerd boek over de geschiedenis 
van Nederland waarvan meer dan 100,000 exemplaren 
zijn verkocht. Tijdens zijn bezoek aan onze school zal 
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Arend van Dam vertellen over het schrijven van 
kinderboeken waarbij hij ongetwijfeld 1 of zelfs 
meerdere van zijn verhalen zal voorlezen. Naast onze 
leerlingen en ouders is iedereen van harte welkom!!!  
De presentatie door van Dam zal plaatsvinden tijdens 
de laatste 1 - 1 1/2 uur van de les. Nadere informatie 
over dit bezoek volgt eind april maar noteert u alvast de 
datum! 
 
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! 
 
Kolya Paschke-Bos - groep 3 Mowbray 
Romerein van der Laan - V.O. 1 Mowbray 
 
 
 
 
 

Jarigen in april/ mei: 
 
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een fijne dag! 
Voor de personeen die al jarig zijn geweest, hopen we 
dat het een bijzondere dag was.  
 
01-04 Lotte Schonck  groep 5 Noordhoek 
01-04 Bowi Wijsenbeek groep 8 Mowbray 
08-04 Pepijn Schonck  groep 3 Noordhoek 
13-04 juf Petrie 
21-04 Mila Jordaan  groep 2 Noordhoek 
26-04 Nova Tamba  groep 2 Mowbray 
02-05 Maurits Baalbergen groep 6  
03-05 Sebas Huijgen  groep 4 Mowbray 
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur en  
de leerkrachten,  
 
Petrie Eefting 
admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com 
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