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Bowlingevenement  
Op vrijdagavond 25 augustus stonden veel kinderen 
klaar op sokken om zoveel mogelijk kegels om te 
gooien op de bowlingbaan.  
De leerlingen van het PO streden met elkaar door 
middel van een ganzenbordspel terwijl de leerlingen 
van het VO de strijd met de docent aangingen. Ook 
ouders hadden het gezellig.  
Het was een geslaagde avond met oranje accenten, 
waarvoor iedereen dank. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CNaVT-uitreiking  
Sarah, Jordyn en David hebben vrijdag 25 augustus jl. 
hun Certificaat Nederlands als Vreemde Taal in 
ontvangst mogen nemen. Daarmee is de Nederlandse 
School voor hun nu echt afgelopen. Nogmaals van 
harte gefeliciteerd. Wij zijn trots op jullie! 
 

 
 
 
Prinsjesdag 
Dinsdag 19 september is het de derde dinsdag van 
september en dan staat Nederland in het teken van 
prinsjesdag.  
Wat is de troonrede? Waarom al die hoedjes? En wat 
zit er in het koffertje?  
Hier zal in de les aandacht voor zijn.  
 
Kinderboekenweek  
Het thema van de 
kinderboekenweek is dit jaar 
“gruwelijk eng”.  
Griezels, spoken en 
weerwolven staan dit jaar 
centraal van 4 t/m 15 oktober. 
Bij de Nederlandse School 
zullen de leerlingen op dinsdag 
17 oktober in Houtbay, op woensdag 18 oktober in 
Noordhoek en vrijdag 20 oktober in Mowbray iets voor 
de ouders voorbereiden. De leerkracht zal hiervoor 
persoonlijk een uitnodiging sturen naar de ouders.  
 
Klik op de link als uw kind alvast het dansje van 
Kinderen voor Kinderen wil oefenen: 
http://www.kinderboekenweek.nl/kinderen-voor-
kinderen-zing-en-dans-mee-met-gruwelijk-eng/ 
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Lesgeld 
Velen van u hebben het lesgeld over de periode juli - 
december 2017 inmiddels betaald, waarvoor onze 
dank. Er zijn echter een aantal ouders die dit nog niet 
hebben gedaan. Om aan onze financiële verplichtingen 
te kunnen blijven voldoen, verzoeken wij u vriendelijk 
maar dringend om het verschuldigde lesgeld per 
omgaande naar onze rekening over te maken. Mocht u 
vragen hebben over het lesgeld neem dan gerust 
contact op met onze penningmeester: 
koosblijdorp@nederlandseschoolkaapstad.com. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
 
 
Vakantie 
Op dinsdag 3, woensdag 4 en vrijdag 6 oktober is het 
vakantie op de Nederlandse School. Vanaf 10 oktober 
gaan we weer aan de gang.  
 
 
Sinterklaasfeest 
Het is nog erg vroeg maar zet 3 december alvast in 
jullie agenda want dan komt Sinterklaas weer in 
Kaapstad. Hij heeft gevraagd of de Nederlandse School 
hem weer wil helpen om er een gezellig feest van te 
maken. Verdere informatie volgt.  
 
 
Belangrijke data 
Week 40  Schoolvakantie 
17, 18 en 20 oktober Kinderboekenweekactiviteit 
3 december  Sinterklaasfeest 
 
 
Jarigen in september/oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-09 Vieve Staal      VO 1  Mowbray 
13-09 Jente Zuidgeest      groep 5 Mowbray 
17-09 Sterre de Jonge      groep 4 Mowbray 
22-09 meester Tycho   
01-10 juf Hannah 
05-10 Romijn v/d A     VO2  Mowbray 
10-10 Madelief Smith     groep 4 Mowbray 
11-10 Finn Boyes     groep 3B Noordhoek 
11-10 Murray Boyes     groep 3B Noordhoek 
14-10 Fenna de Jonge    groep 5 Mowbray 
 
Allemaal super gefeliciteerd!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur en de leerkrachten. 
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