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Ambassadeur op NL school 
Op vrijdag 16 februari was de ambassadrice van 
Zuid-Afrika, Marisa Gerards, op bezoek op de 
Nederlandse School in Kaapstad. Mevrouw Gerards 
heeft alle groepen in Mowbray bezocht en per groep 
een gezellig praatje gehouden of spelletje gedaan. 
Wij willen de ambassadrice hartelijk bedanken voor 
deze informatieve middag. 
 

 
 

 
 
Koningsdag 
Op vrijdag 27 april is het Koningsdag en dat gaan we 
natuurlijk vieren. De Nederlandse School Kaapstad 
zal weer oud-Hollandse spelletjes organiseren bij het 
Sasnev in Pinelands. Ook wordt er een vrijmarkt 
georganiseerd. Je kunt je hiervoor opgeven bij juf 
Caroline Fouché:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
caroline.f@nederlandseschoolkaapstad.com 
We vinden het leuk om te weten wat je ongeveer 
gaat verkopen (eten, oude spulletjes etc.). Volgens 
de vrijmarkt traditie mogen de kinderen natuurlijk ook 
muziek spelen of andere creatieve bezigheden 
verrichtten op de vrijmarkt.   
Houd de datum vrij in je agenda, verdere informatie 
volgt snel.  
 
Zara in Jonge jury 
De Jonge jury is een leesbevorderingsproject voor 
kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Kinderen kunnen 
stemmen op hun favoriete boek en ook het VO van 
de Nederlandse School gaat dit jaar weer fanatiek 
mee doen.  
Maar dit jaar is het wel heel bijzonder want Zara 
Nijzink-Laurie (VO2) zit in het boekgenootschap dat 
betrokken was bij de voorselectie van de boeken 
waarop iedereen nu kan stemmen. Zie en lees hier: 
http://www.jongejury.nl/laatstenieuws/mogen-wij-
even-voorstellen. Super leuk Zara, wij zijn trots op je!  
 
Lesgeld januari - juni 2018 
Van verreweg de meeste ouders hebben we het 
lesgeld over de periode januari - juni inmiddels 
ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! Er zijn 
echter een aantal ouders die nog niet betaald 
hebben. We doen een dringend beroep op deze 
ouders om het verschuldigde lesgeld per omgaande 
naar onze rekening over te maken. Bij voorbaat 
hartelijk dank voor uw medewerking! Mocht u vragen 
hebben over het lesgeld of kunt u de e-mail met de 
betreffende factuur/facturen niet meer terugvinden, 
neem dan contact op met onze penningmeester: 
koosblijdorp@nederlandseschoolkaapstad.com 
 
Belangrijke data 
27 april    Koningsdag 
 
Jarigen 
06-03 Bastian Smith         groep 2 Mowbray 
12-03 Maura Mellema         groep 4 Mowbray 
12-03 Emily Veldhuis       groep 3b Noordhoek 
15-03 Alexandra Samanje groep 1 Mowbray 
24-03 Tom Evers    groep 8 Mowbray 
26-03 Thomas Bruce  groep 3a Noordhoek 
26-03 Luuk van Gasteren groep 5 Mowbray 
29-03 Hugo Piet  VO2 Mowbray 
01-04 Lotte Schonck  groep 6 Noordhoek 
08-04 Pepijn Schonck  groep 3b Noordhoek 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur en de leerkrachten. 
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