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Nieuwsbrief januari 2018 
 
Inhoud: 
Gelukkig nieuwjaar 
Meelooples 
CNaVT-training 
Nieuwe locatie Noordhoek  
Ambassadeur op NL school 
Lesgeld 1e halfjaar 2018 
Belangrijke data 
Jarigen  
 
Gelukkig nieuwjaar 
Namens alle bestuursleden en leerkrachten willen wij 
iedereen een gelukkig en gezond 2018 wensen.  
 
Meelooples 
As vrijdag 2 februari in Mowbray en woensdag 14 
februari in Noordhoek is er een meelooples. Alle 
ouders zijn welkom om een half uur in de klas mee te 
kijken bij de les van uw kind. Het is mogelijk om van 
15.30-16.00u te komen of van 17.00-17.30u.  
De meelooples in Noordhoek is verplaatst van 7 
februari naar 14 februari i.v.m. de verhuizing van de 
nieuwe locatie. 
U wordt verzocht om een mailtje naar de 
desbetreffende leerkracht te sturen zodat de 
leerkracht er rekening mee kan houden als u komt. 
 
CNaVT-training 
De training voor het Certificaat Nederlands als 
Vreemde Taal is weer begonnen. Twee VO'ers 
leggen in mei het examen af voor het felbegeerde 
certificaat. Veel hogescholen en universiteiten in 
Nederland en Vlaanderen accepteren dat als bewijs 
dat je Nederlands goed genoeg is als je niet in 
Nederland of Vlaanderen de middelbare school hebt 
gedaan. Onze docent VO, Tycho, geeft de training. 
We wensen Cyrah en Ilona veel succes met deze 
laatste loodjes! 
 
Nieuwe locatie Noordhoek 
Zoals jullie in de brief van 19 januari hebben kunnen 
lezen, hebben we in Noordhoek een nieuwe locatie.  
We zijn erg blij dat we gebruik mogen maken van het 
gebouw van EduExcellence. De locatie Noordhoek 
bevindt zich aan de Noordhoek Main Road, 
Sunvalley (tegenover Hou moed Avenue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambassadeur op NL school 
Op vrijdag 16 februari komt de ambassadeur van 
Zuid-Afrika, Marisa Gerards, een bezoek brengen 
aan de Nederlandse School in Kaapstad. Verdere 
informatie over deze middag volgt snel. 
 
Lesgeld 1e halfjaar 2018 
Binnenkort kunt u de factuur voor het lesgeld over het 
1e halfjaar 2018 in uw digitale brievenbus 
verwachten. Zoals al eerder met u gecommuniceerd 
en bekrachtigd tijdens de jaarvergadering in 
november, zal het lesgeld ongewijzigd blijven en wel 
R 3,300 per halfjaar. Alvast zeer bedankt om de 
factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te 
voldoen! 
 
Belangrijke data 
2/14 februari  Meelooples 
16 februari  Ambassadeur Zuid-Afrika op 
   bezoek 
Jarigen 
26-01 Griffin vd Vliet         groep 1 Noordhoek 
04-02 Joshua van Mill         groep 2 Privéles 
04-02 Margaux van Mill      groep 3 Privéles 
11-02 Sebastiaan Baalbergen VO2 Privéles  
27-02 Olivia vd Vliet    groep 3 Noordhoek 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur en de leerkrachten. 
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