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Koningsdag 
Vrijdag 27 april is het Koningsdag. Van 11uur t/m 
14uur zullen we dit vieren op het terrein van SASNEV 
(4 Central Square, Pinelands). Iedereen is welkom 
om lekkere Hollandse lekkernijen te komen eten, 
voor de kinderen worden er spelletjes georganiseerd 
en natuurlijk is er ook dit jaar weer een vrijmarkt.  
Zou je met een kleedje op de (overdekte) vrijmarkt 
willen staan dan kun je je opgeven bij juf Caroline 
(caroline.f@nederlandseschoolkaapstad.com)  
Na de vrijmarkt blijft het springkasteel staan en is 
iedereen welkom om een borrel te komen drinken.  
Tevens zijn we nog op zoek naar een paar helpende 
handen voor de spelletjes. Vindt u dit leuk en bent u 
in de gelegenheid dan kunt u een mail sturen naar juf 
Florentien 
(florentien@nederlandseschoolkaapstad.com). 
 
CNaVT-examen 
Dit jaar doen er 2 leerlingen mee met het CNaVT-
examentraject. In de eerste week van mei zal het 
examen worden afgelegd. Wij wensen Ilona Blijdorp 
en Cyrah van der Mooren veel succes hierbij.  
 
Oproep nieuwe bestuursleden 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden. 
Zou u het leuk vinden om mee te participeren over 
het reilen en zeilen van de school en lijkt het u leuk 
om bijvoorbeeld de functie van penningmeester, 
activiteiten coördinator of algemeen lid te worden. 
Dan kunt u contact opnemen met Mark Zuidgeest 
(voorzitter) door hem een mail te sturen: 
vz@nederlandseschoolkaapstad.com  
 
Oproep nieuw docenten 
Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe docenten. Heeft 
u een lesbevoegdheid en/of leservaring of kent u een 
Nederlander of Vlaming die dit heeft en eventueel 
interesse heeft, dan vernemen wij dit graag van u.  
Ook hiervoor kunt u een mail sturen naar Mark 
Zuidgeest: vz@nederlandseschoolkaapstad.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kascontrole 
Op 9 maart jl. hebben Susanne Smith en Maarten 
van Gasteren, beide ouders van leerlingen van onze 
school, de financiële stukken over het kalenderjaar 
2017 beoordeeld en zonder verdere op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. Het bestuur bedankt 
Susanne en Maarten voor hun tijd en inzet om deze 
enigszins formele maar belangrijke taak te vervullen.  
 
Belangrijke data 
27 april    Koningsdag 
 
Jarigen 
21-04 Mila Jordaan         groep 3 Noordhoek 
23-04 Nova Tamba         groep 3 Mowbray 
02-05 Maurits Baalbergen     groep 7 Prive 
02-05 Jasper van der Zalm groep 3 Noordhoek 
03-05 Juf Florentien  Noordhoek 
28-05 Olivier Piet    groep 5 Mowbray 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur en de leerkrachten. 
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