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Koningsdag 

27 april werd onze koning 
weer een jaartje ouder. 
Het was gezellig druk bij 
SASNEV, met een 
springkussen, 
koningsspelen, Hollandse 
lekkernijen, nog meer spelletjes, live muziek, en 
kleedjes waar leerlingen hun oude speelgoed konden 
verkopen. Het blauw-walmende poffertjesijzer en de 
bitterbalfrituur die overuren draaiden konden het oranje 
feestgedruis niet aan het zicht onttrekken. De 
koningsspelen waren erg goed bezocht en juf Hannah, 
juf Alida, meester Tycho en andere helpers kwamen 
haast handen tekort. We konden weer veel kinderen 
met een volle spelkaart naar huis laten gaan. Bedankt 
voor ieders komst, en graag weer tot volgend jaar! 

Belangrijke datums 

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 
woensdag 7 juni Noordhoek laatste les  
vrijdag 9 juni  Mowbray oudergesprek 
vrijdag 9 juni  Mowbray laatste les 
 
Het nieuwe schooljaar 2017/ 2018 start op woensdag 
26 juli in Noordhoek en vrijdag 28 juli in Mowbray.  

Jonge Jury 2017 

Wordt het de nieuwe Carry Slee, of toch niet? De eerste 
en tweede klas van het voortgezet onderwijs doen mee 
aan de Jonge Jury, die elk jaar het beste 
Nederlandstalige boek voor 12- tot 18-jarigen kiest. Er 
zijn dit jaar elf boeken genomineerd voor de Jonge Jury 
Boekenprijs. Iedere week lezen de klassen een 
fragment uit een van de boeken, en bekijken ze of ze dit 
boek goed en leuk genoeg vinden om te winnen. Zara 

uit de eerste klas mag voor de Jonge Jury zelfs bloggen 
over de boeken, en daar zijn we best trots op! Houd 
www.jongejury.nl in de gaten. Haar tweede blog 
(over Kapot van Carry Slee): 
http://www.jongejury.nl/leesblogs/zara-blogt-dit-vond-ik-
van-kapot  
De winnaar wordt 7 juni bekendgemaakt. 

Bezoek Arend van Dam 

Op 3 mei (Noordhoek) en 5 mei (Mowbray) bezocht de 
bekroonde Nederlandse kinderboekenschrijver Arend 
van Dam onze school. Vol 
passie vertelde van Dam 
over zijn boeken en hoe 
een verhaal uiteindelijk als 
boek in de boekwinkel of 
bibliotheek terecht komt. De 
kinderen reageerden 
enthousiast door allerlei vragen te stellen waarop 
uitgebreid werd geantwoord. Ook het voorlezen uit 
eigen werk kon natuurlijk niet ontbreken. 

Pepijn Schonck, Sebas 
Huijgen en Luuk van 
Gasteren waren de 
gelukkige winnaars van 
een door Arend van Dam 
gesigneerd boek.  

Al met al een leuk en 
interessant bezoek waarbij we natuurlijk hopen dat de 
kinderen (nog) meer gaan lezen! 

Jarigen in mei/ juni: 
 
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.  
 
03-05 juf Florentien  stagiaire PO 
06-06 Melle Zuidgeest  groep 2 Mowbray 
17-06 Sasha Overweter groep 1 Norodhoek 
19-06 Sarah Slothouwer groep V.O. 4 
24-06 Jess Boyes  groep 1 Noordhoek 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur en  
de leerkrachten,  
 
Petrie Eefting 
admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com 
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