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Lestijd van 2 uur 
 
Wij hebben u vorige week uitgebreid geïnformeerd over 
een aantal hervormingen die we in het nieuwe 
schooljaar willen doorvoeren. Hier willen we u 
nogmaals wijzen op de eerste praktische verandering 
waarmee u in het nieuwe schooljaar te maken 
krijgt: met ingang van 26/ 28 juli begint elke les stipt 
om 15u30 en duurt tot 17u30. Leerlingen hebben zo 
wat meer tijd om op school aan te komen en het 
weekend begint voor iedereen wat eerder. Minder 
lestijd betekent ook intensievere lessen en pauzes die 
per leerkracht en per les kunnen verschillen, al naar 
gelang het verloop van de les en de behoefte van de 
leerlingen. In deze opzet is het van het grootste belang 
dat de les stipt op tijd begint. We willen u daarom met 
klem vragen om te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig 
is zodat de lestijd optimaal kan worden benut. En indien 
u prijsstelt op wat inlooptijd of een praatje met de juf/ 
meester, vragen wij u dat ruim voor het begin van de 
les te doen. We zijn ons ervan bewust dat verandering 
niet altijd even makkelijk is en rekenen graag op uw 
medewerking! Stuur ons in het nieuwe schooljaar 
gerust een mailtje over hoe u en uw kinderen de 
verkorting/intensivering van de lestijd ervaren. 
 
Nieuwe vestiging in Houtbay 
 
Het bestuur is op dit moment in gesprek met een groep 
ouders in Houtbay over de mogelijkheid om in het 
nieuwe schooljaar opnieuw een vestiging in Houtbay te 
openen. Dit zou in eerste instantie gaan om kinderen 
die in het primair onderwijs in groepen 5 t/m 8 kunnen 
instromen. Deze klas zal net als de groepen 5 t/m 8 in 
Mowbray gaan werken met gepersonaliseerd leren. 
Voor de levensvatbaarheid van onze school is dit een 
geweldige ontwikkeling en we hopen dan ook dat het 
gaat lukken! Wordt vervolgd... 
 
 
 
 

Personele bezetting 2017/2018 
 
Het al dan niet openen van een nieuwe vestiging in 
Houtbay heeft uiteraard consequenties voor de inzet 
van onze leerkrachten. Het bestuur kan op dit moment 
dus nog niet bevestigen hoe de personele bezetting 
voor het nieuwe schooljaar er precies uit gaat zien in 
m.n. Noordhoek. Zo gauw we duidelijkheid hebben 
zullen we u berichten welke leerkracht welke groepen 
voor zijn of haar rekening neemt. U kunt erop 
vertrouwen dat de kwaliteit van ons onderwijs daarbij 
voorop staat. 
 
Belangrijke datums 
 
woensdag 26 juli Noordhoek 1e  les 2017/2018 
vrijdag 28 juli  Mowbray 1e  les 2017/2018  
 
Vakantie en afscheid fam. Huijgen 
A.s. vrijdag begint de schoolvakantie voor de 
Nederlandse school. Daarmee loopt het schooljaar 
2016/ 2017 ten einde. Na de vakantie komen sommige 
leerlingen bij een andere juf/meester. Van harte 
gefeliciteerd met jullie rapport. Heel veel succes verder. 
In de afgelopen maand hebben de examenkandidaten  
het CnaVT examen gedaan. We wachten allemaal in 
spanning af wat de uitslag zal zijn.  
Graag wensen we alle ouders en leerlingen een fijne 
vakantie toe. Voor de ouders die gaan reizen, reis 
veilig.  
Tegelijk zeggen we tot ziens aan fam. Huijgen (Sebas 
en Skip) die weer terug gaan naar Nederland. We 
hopen dat jullie een fijne tijd in Kaapstad hebben gehad 
en dat de  kinderen zich weer snel kunnen aanpassen 
op de school in Nederland.  
 
Jarigen in juni/ juli: 
 
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een fijne dag! 
 
06-06 Melle Zuidgeest  groep 2 Mowbray 
17-06 Sasha Overweter groep 1 Noordhoek 
19-06 Sarah Slothouwer groep V.O. 4 Mowbray 
24-06 Jess Boyes  groep 1 Noordhoek 
16-07 Anna de Greef  groep 4 Mowbray 
22-07 Isis van der A  groep 7 Mowbray 
24-07 juf Fleur 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur en  
de leerkrachten,  
 
Petrie Eefting 
admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com
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