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Welkom 
Wij willen iedereen weer van harte welkom heten in het 
nieuwe schooljaar. De eerste lessen van het schooljaar 
2017/2018 zijn geweest en wij hebben dit jaar weer veel 
zin om alle leerlingen nog meer Nederlands bij te 
brengen. 
Dit jaar is ook een bijzonder jaar want de Nederlandse 
school bestaat 20 jaar en daar willen we dit jaar 
uitgebreid bij stilstaan. Maar daarover meer in de 
volgende nieuwsbrief.  
 
 
Locaties 
Dit schooljaar hebben we maar liefst 3 locaties: 
Dinsdagmiddag  Groep 5 t/m 8        Houtbay  
Woensdagmiddag Groep 1 t/m 8       Noordhoek 
Vrijdagmiddag   Groep 1 t/m VO       Mowbray 
We zijn erg blij dat we deze mogelijkheden in Kaapstad 
aan kunnen bieden en hopen op deze manier zoveel 
mogelijk kinderen de Nederlandse taal aan te leren. 
 
 
Leerkrachten 
Juf Fleur heeft het afgelopen schooljaar een aantal 
taken overgenomen in groep 5/6 en juf Hannah 
geholpen met het voorbereiden van het pilotproject 
gepersonaliseerd leren. Hartelijk bedankt, Fleur, voor 
jouw inzet! We zijn blij dat je voor ons beschikbaar blijft 
om waar nodig te assisteren. 
 
Zoals eerder al aangekondigd zijn juf Florentien en juf 
Caroline de nieuwe leden van ons leerkrachtenteam. 
Hartelijk welkom allebei: wat fijn dat jullie onze 
Noordhoekvestiging komen versterken! We wensen 
jullie beiden veel succes voor de klas! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informatiemiddag 
Op 16 augustus (Noordhoek) en 11 augustus 
(Mowbray) bent u allen van harte welkom op de 
informatiemiddag. Alle ouders zijn dan vanaf 17u 
uitgenodigd om in de klas van uw kind te komen kijken. 
De docent zal zichzelf voorstellen, zal een uitleg geven 
over wat er gedaan wordt, wat de doelen zijn dit 
schooljaar zijn etc.  Vooral voor alle ouders die kinderen 
hebben in de nieuwe pilot groepen 5 t/m 8 is het handig 
om even langs te komen en uitleg te krijgen over het 
gepersonaliseerde leren.  
 
 
Lesgeld 
Inmiddels zijn we begonnen aan het nieuwe schooljaar. 
Dit betekent dat zeer binnenkort de rekeningen voor het 
lesgeld over de periode juli - december zullen worden 
verstuurd. Zoals al eerder aangekondigd zal het lesgeld 
ongewijzigd blijven, d.w.z. R 3.300 per halfjaar. We 
stellen het op prijs als u het verschuldigde lesgeld zo 
snel mogelijk na ontvangst van de factuur naar ons zou 
willen overmaken zodat ook wij aan onze financiële 
verplichtingen kunnen voldoen. Alvast zeer bedankt 
voor uw medewerking! 
 
 
Spreekuur bestuur wat later 
In het rondgestuurde jaarrooster is een spreekuur van 
het bestuur aangekondigd voor respectievelijk vrijdag 
11 en woensdag 16 augustus. Het bestuur hoort graag 
van u, met name over uw ervaringen met de nieuwe 
lestijden en de pilot Gepersonaliseerd Leren. Het lijkt 
ons echter beter om eerst wat ervaring op te doen met 
de ingevoerde veranderingen. Daarom hebben we 
besloten ons spreekuur een aantal weken uit te stellen. 
U krijgt uiteraard bericht van ons over een nieuw tijdstip 
waarop het bestuur graag met u in gesprek gaat en 
eventuele vragen beantwoordt. Tot die tijd kunt u, zoals 
gebruikelijk, met vragen en opmerkingen terecht bij de 
betreffende leerkracht en zijn de bestuursleden 
uiteraard bereikbaar via e-mail.  
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CNaVT 
Drie kandidaten hebben in mei het examen voor het 
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) 
afgelegd. Na twee maanden nagelbijten kwam eindelijk 
de uitslag. Sarah, Jordyn en David hebben alle drie het 
examen behaald! Een prachtig resultaat. Wij feliciteren 
hen, hun ouders en Karin, die de examentrainingen 
voor haar rekening heeft genomen. Met dit examen op 
zak komt de Nederlandse School voor de leerlingen tot 
een eindpunt en kunnen ze Nederlandstalig hoger 
onderwijs volgen. De feestelijke uitreiking van de 
certificaten zal plaatsvinden om vrijdag 25 augustus. U 
bent allen van harte uitgenodigd om om 17.30u naar 
het Mike Smuts centrum te komen in Mowbray. Hier 
zullen deze leerlingen hun certificaten in ontvangst 
nemen en vanuit daar gaan we gelijk door naar de 
bowlingbaan. 
 
 
Bowlen 
In plaats van het jaarlijkse 
schaatsfestijn willen we dit 
jaar graag gaan bowlen met 
de hele school.  Op vrijdag 25 
augustus willen we iedereen 
uitnodigen om 18H00 bij 
bowlingbaan “Lets Go Bowling” in Claremont (Stadium  
 
 
 

 
 
 
on Main, Main road, Claremont). Alle opa’s, oma’s, 
broertjes, zusjes en vriendjes en vriendinnetjes zijn 
welkom. De prijs is R90 voor een kaartje. Hierbij krijgt u 
een hapje en een drankje en een uur lang 
bowlingplezier.  
Aanmelden graag via deze website: 

https://goo.gl/forms/n1pUCI1Eebn2PJlx1 
    
 
Belangrijke data 
Vrijdag 11 augustus Informatiemiddag Mowbray 
Woensdag 16 augustus Informatiemiddag Noordhoek 
Vrijdag 25 augustus Bowlen 
Vrijdag 25 augustus Uitreiking CNaVT 
 
 
Jarigen in augustus: 
Deze leerlingen zijn de komende maand jarig:  
 
19-08 Ilona Blijdorp  VO 3  Mowbray 
28-08 Carsten Dijkhuizen groep 1 Mowbray 
 
Super gefeliciteerd alvast met jullie verjaardagl! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur en de leerkrachten. 
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