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Welkom in het nieuwe schooljaar 
Alweer enkele weken geleden zijn we met 
veel enthousiasme begonnen met het 
nieuwe schooljaar. Voor bijna alle 
leerlingen betekent dit een nieuwe klas en 
voor sommigen zelfs een nieuwe juf of 
meester. De leerkrachten, directie en het 
bestuur hebben er weer veel zin in en we 
wensen iedereen een ontzettend fijn, 
leerzaam en gezellig schooljaar toe! 
 
Schoolgids 2018-19 
Binnen enkele dagen zal de geheel 
bijgewerkte schoolgids voor het schooljaar 
2018-19 op onze website worden 
geplaatst. De schoolgids bevat allerlei 
handige tips en weetjes over onze school. 
Mocht u er de voorkeur aan geven om, 
evenals voorgaande jaren, de gids per 
email te ontvangen, laat ons dat dan even 
weten: 
admin@nederlandseschoolkaapstad.com 
 
Even voorstellen: Antos Szkudlarek 
Sinds vorige maand ben ik, Antoś 
Szkudlarek, met mijn gezin voor langere 
tijd in Kaapstad komen wonen. Vorig jaar 
heb ik met het bestuur van de NL-school 
afgesproken dat ik les ga geven aan de 
bovenbouw. Dat zijn de leerlingen van 12 
jaar en ouder die via het programma van de 
eerste, tweede en derde klas opgeleid 
worden voor het het certificaat Nederlands 
als vreemde taal (CNaVT). Ook heeft het 
bestuur me gevraagd voor de positie van 
directeur, deze heb ik per 1 augustus 
geaccepteerd. 
 

 
 
Mijn Poolse voor- en achternaam heb ik te 
danken aan mijn vader die heel lang  
geleden naar Nederland is gekomen. Ik 
ben geboren en getogen in Den Haag en 
heb in Leiden Nederlandse taal- en 
letterkunde gestudeerd. Later heb ik daar 
ook mijn masters onderwijs gedaan, of te 
wel mijn eerstegraads bevoegdheid 
gehaald. 
Mijn gezin hier bestaat uit echtgenote 
Marijn Wiersma en twee dochters, Mila (17) 
en Ytsa (11), waarvan de laatste net 
begonnen is aan de NL-school, bij mij in de 
groep. Mila heeft net examen havo gedaan 
en begint in Januari aan het International  
Baccalaureaat. Daarnaast hebben we nog 
twee zoons, een studeert in Leiden en de 
ander heeft een tussenjaar genomen na 
zijn examen vwo. 
Ruim tien jaar geleden keerde ik terug naar 
Nederland, na een tiental jaren in 
verschillende buitenlanden te hebben 
gewoond en gewerkt. In Ecuador en 
Zambia was ik al eerder docent aan NTC 
(Nederlandse taal & cultuur) scholen. 
Terug in onze oorspronkelijke woonplaats 
Leiden ben ik als herintreder full time les 
gaan geven aan zo’n beetje alle klassen op 
vrijwel alle niveaus.  
Mijn grote passie voor (de Nederlandse) 
taal uit zich onder meer in het schrijven van 
kinderboeken (nog uit te geven) en meer 
lezen dan eerder mogelijk was. Daarnaast 
ben ik veel bezig met muziek als drummer 
(op zoek naar een band in de omgeving), 
DJ (voor feesten en partijen) en ik hoop tijd 
te maken voor het produceren van (eigen) 
muziek. 
Ik heb veel zin in het begeleiden van mijn 
leerlingen, die een steeds individueler 
programma kunnen volgen, naast de 
lesonderdelen die we met de groep doen. 
Ook mijn taken als directeur zal ik met 
plezier vervullen, in nauwe samenwerking 
met mijn collega leerkrachten en het 
bestuur. 
Naar ik hoop tot nader contact in levenden 
lijve, op school of bij de activiteiten. 
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Geslaagden CNaVT examen 
In mei hebben 2 van onze VO leerlingen, 
Cyrah van der Mooren en Ilona Blijdorp, 
deelgenomen aan het door de Katholieke 
Universiteit Leuven georganiseerde 
CNaVT-examen (Certificaat Nederlands 
als Vreemde Taal). We zijn bijzonder trots 
dat beide leerlingen met een zeer ruime 
voldoende zijn geslaagd. Cyrah en Ilona, 
VAN HARTE GEFELICITEERD !!! 
Het examen waar onze leerlingen voor 
worden opgeleid is Educatief 
Startbekwaam (binnen het Europees 
Referentiekader niveau B2) en is gericht op 
studenten die na hun middelbare 
schoolopleiding aan een Nederlandse of 
Vlaamse hogeschool of universiteit willen 
gaan studeren.  
In de afgelopen 4 jaar hebben 11 leerlingen 
van onze school aan dit examen 
deelgenomen en alle 11 zijn geslaagd, een 
score dus van 100% !!! 
Wilt u meer weten over dit examen, neem 
dan gerust contact op met onze directeur 
Antos Szkudlarek. 
 
Schaatsfestijn 

 
Op vrijdag 14 September vanaf zes uur 
vindt het (bijna) jaarlijkse schaatsfeest 
weer plaats bij The Ice Station van het 
GrandWest Casino (1 Jakes Gerwel Drive, 
Acacia Park). Gekleed in oranje 
schaatsen kinderen en hun ouders langs 
boeiende vragen en opdrachten. Alle 
vragen goed, dan ontvang je een prijsje! 

Natuurlijk is er ook Glühwein en 
erwtensoep! 
Leerlingen, vriendjes en vriendinnetjes, 
ouders, begeleiders, iedereen is welkom! 
Een email met meer details volgt volgende 
week. 
 
Schoolgeld juni – december 2018 
Zoals u enkele weken geleden in een brief 
van onze voorzitter Mark Zuidgeest heeft 
kunnen lezen heeft het bestuur dankzij de 
herinvoering van de leerlinggebonden 
subsidie het schoolgeld met zo’n 10% 
kunnen verlagen. Inmiddels heeft de 
penningmeester de facturen over de 
periode juli t/m december naar de ouders 
gestuurd. Velen hebben het verschuldigde 
schoolgeld inmiddels betaald. Mocht u dit 
nog niet gedaan hebben dan verzoeken we 
u dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Mocht 
u vragen hebben over het schoolgeld, 
neem dan gerust contact op met onze 
penningmeester: 
koosblijdorp@nederlandseschoolkaapstad
.com 
 
Jarigen 

 
Jarigen in augustus en september: 
Charlotte Piet              22 augustus 
Carsten Dijkhuizen      28 augustus 
Vieve Staal                10 september 
Jente Zuidgeest         13 september      
Van harte gefeliciteerd en maak er een 
mooie (verjaar-)dag van!! 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Leerkrachten, directie en bestuur 

 
 
 
 

 


