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Het nieuwe schooljaar… 
 
Let op! De eerste lessen zijn in het nieuwe jaar nog 
steeds digitaal, via Zoom. 

Net zoals in Nederland begint ons schooljaar na de 
juni/ juli vakantie. Voor de Noordhoek groep is de 
eerste les op woensdag 15 juli en in Mowbray is dit 
op vrijdag 17 juli. Sommige kinderen schuiven door 
naar een andere groep, of zelfs naar het 
Voortgezet Onderwijs. Wij wensen ze veel plezier 
in hun nieuwe klas!  

2020 is het jaar van Covid-19, daar kunnen we 
helaas niet meer omheen. Ik weet niet hoe het 
voor jullie is, maar voor mij went het ‘nieuwe 
normaal’ nog helemaal niet. Het virus is op dit 
moment alles bepalend voor onze plannen en 
activiteiten van school.  

 

Het ziet er naar uit dat we half september weer 
kunnen beginnen met de lessen in de klas. Ik weet 
niet hoe het met jullie kinderen is, maar ik kan niet 
wachten om alle leerlingen weer in de 
schoolbankjes te hebben in plaats van ver weg op 
een klein beeldscherm.  

De reden om half september weer terug te gaan 
naar de klas is dat we hopen dat de piek in 
besmettingen dan op zijn retour is. Ook geven we 
onze gastscholen de tijd om geroutineerd te raken 

met alle Covid-procedures. De laatste reden om 
fysieke lessen nog even uit te stellen is om 
dagscholen de kans te geven alle leerlingen weer 
terug op school te hebben. 

Kort samengevat: we hopen half september weer 
te starten met het klassikaal onderwijs, hoe dit er 
precies uit gaat zien voor de kinderen zullen we te 
zijner tijd laten weten via de email. Met zekerheid 
kunnen we dit vanzelfsprekend nog niet zeggen.  

Afscheid en introductie van de nieuwe directie 

Het nieuwe schooljaar gaat van start met een 
nieuwe directie. Zoals velen van jullie weten, is 
Antoś Szkudlarek sinds 1 juli niet meer werkzaam 
voor de Nederlandse school. Hij is al een tijdje 
terug in Nederland. Alhoewel het in eerste 
instantie niet de bedoeling was om zo snel uit 
Kaapstad te vertrekken heeft zijn gezin toch 
besloten om daar te blijven. Antos heeft een baan 
gevonden als VO-docent bij zijn oude werkgever, 
het Rijnlands lyceum in Wassenaar. We wensen 
hem en zijn gezin heel veel succes en plezier in 
Nederland. De Nederlandse School bedankt hem 
voor de afgelopen twee jaar als VO-docent en 
directeur. 

De nieuwe directie is helemaal niet zo nieuw en 

dan doel ik niet eens op onze leeftijd    
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Petrie Eefting en Florentien Wijsenbeek, de auteur 
van deze nieuwsbrief, zullen deze functie 
waarnemen.  Petrie geeft al meer dan twintig jaar 
les in Mowbray en is al jaren het administratieve 
hart van onze school. Ik geef sinds drie jaar les in 
Noordhoek en Mowbray. De laatste twee jaar was 
ik coördinator van het primair onderwijs van onze 
school en ben met het laatste jaar van de 
Nederlandse PABO bezig. Wij vinden het heel fijn 
om vragen en feedback te krijgen van ouders. 
Stuur gerust alle suggesties, meningen etc. naar:  
 
directeur@nederlandseschoolkaapstad.com of  

admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad
.com 

 

Petrie Eefting en Florentien Wijsenbeek 

Nieuwe VO docente 

Afgelopen juni hebben we een succesvolle 
sollicitatie ronde gehouden voor de functie van 
VO docent. Samen met het bestuur hebben we 
vier kandidaten geïnterviewd. De keuze van het 
bestuur en directie is gevallen op een ervaren 
jonge leerkracht, met een dynamische 
persoonlijkheid. Haar naam is Anne Witt en ze 
gaat onze VO-scholieren lesgeven. Hieronder stelt 
Anne zich voor:  

“Mijn naam is Anne Witt en ik ben een academisch 
geschoolde leerkracht en onderwijskundig 
adviseur. Een jaar geleden ben ik naar Zuid-Afrika 

verhuisd (en zoals zoveel 
Nederlanders overkomt) 
ben ik verliefd geworden 
op dit prachtige land en 
haar mensen. Door mijn 
huidige werk als docent 
Nederlands docent voor 
kinderen, jongeren en 
volwassenen bij Learn 
Dutch blijf ik verbonden 
met de Nederlandse taal 
en mijn passie om les te 
geven. Ook zet ik mij hier in Kaapstad in als 
vrijwilliger bij onderwijsorganisatie SAEP. SAEP 
richt zich op het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit van kinderdagverblijven en 
scholen in de townships. Daarnaast streven wij 
ernaar om kinderen en jongeren de bagage mee 
te geven om vertrouwen te krijgen in zichzelf en te 
ontdekken wat hun krachtenzijn, zodat zij hopelijk 
een meer kansrijke toekomst tegemoet gaan.  

Vanaf volgende week is het weer tijd voor een 
nieuw en spannend hoofdstuk: dan mag ik starten 
als VO docent bij de Nederlandse school Kaapstad. 
Ik kijk ernaar uit om jullie te mogen ontmoeten.  

Anne” 

Activiteiten 2020/ 2021 

We hadden deze winter, nog een heel erg gezellig 
en lekker Hollands uitje naar de ijsbaan gepland. 
Gezien de piek in corona-besmettingen is het 
echter niet verstandig om een binnen activiteit te 
organiseren. We zijn net begonnen  een 
alternatief uitje te plannen, waarschijnlijk gaan 
we in een centraal gelegen park oud Hollandse 
spelletjes spelen met de kinderen. Maar 
natuurlijk zullen we de koek-en-zopie niet 
vergeten. We houden jullie op de hoogte!  
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We rekenen er ook op dat Sinterklaas begin 
december toch naar Kaapstad kan komen, ook al 
zit hij in de risicogroep voor Covid-19.  

Verslag van de buitengewone oudervergadering 
van 15 juni 2020 

De speciale oudervergadering in juni werd goed 
bezocht, we hadden een heel Zoom-scherm vol. 
Het bestuur had deze vergadering belegd omdat 
de Covid-19 uitbraak zorgt voor een sterk 
veranderende situatie van de Nederlandse school. 
Tijdens de vergadering werd er teruggeblikt en 
vooruitkeken. We zijn zelf erg positief over de 
snelle omschakeling van klassikaal naar online 
onderwijs. Door de grote inzet van het bestuur en 
het lerarenteam is dit razendsnel en vlekkeloos 
verlopen. Minder positief is het teruglopend 
leerlingenaantal, waardoor we behoorlijk minder 
inkomsten hebben. Samen met het al bestaande 
begrotingstekort veroorzaakt dit een groot 
probleem. Dit kunnen we echter wel een tijdje vol 
houden omdat we een financieel gezonde school 
zijn, maar oplossingen moeten snel worden 
gevonden om het voortbestaan van de school te 
waarborgen. Een aantal van de voorgedragen 
oplossingen van het bestuur zijn: verhogen van het 
schoolgeld, aantrekken van nieuwe leerlingen, 
grotere klassen met meer jaargroepen, 
samenwerking met Learn Dutch, school 
aantrekkelijker maken voor Vlamingen enz. 

Een aantal ouders kwam ook met goede 
voorstellen, al waren die soms heel verschillend 
van aard. Een van de voorstellen was om naar één 
locatie te gaan waardoor de klassen 
samengevoegd kunnen worden en er dus minder 
leerkrachten nodig zijn. Daardoor besparen we 
kosten aan huur en personeel. Een andere ouder 
vond juist dat je nu geen rigoureuze beslissingen 
moet nemen en beter de reserves kan aanspreken. 
Ook werd geopperd om op zoek te gaan naar een 
meer centrale locatie in Kaapstad waar meer te 
doen is voor ouders die wachten tot hun kinderen 
klaar zijn met de les. Waardoor we misschien meer 
ouders trekken die niet naar Mowbray of 
Noordhoek willen rijden. Verder waren de ouders 
enthousiast om sponsors aan te trekken en meer 
leerlingen voor de school te werven door een 
betere marketing.    

Het bestuur heeft afgelopen week ook een gesprek 
gehad met de Consul Generaal in Kaapstad (tevens 
beschermheer van de school) en met onze 
zustervestiging in Johannesburg. We houden jullie 
op de hoogte van onze plannen.  

Nieuwe leerlingen 

Het is helaas op dit moment een periode dat veel 
Nederlandse gezinnen vertrekken uit Kaapstad en 
nieuwe gezinnen nog niet het land kunnen 
binnenkomen. We zouden de klassen graag op peil 
willen houden en zijn daarom actief op zoek naar 
Nederlandse kinderen die nog niet naar onze 
school komen.  
Misschien kent u in uw omgeving gezinnen die 
interesse hebben? 
Of ouders die al langer overwegen om te komen 
maar nog geen besluit hebben genomen? 
We horen graag van iedereen die hier ideeën over 
heeft of mensen kent. 
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Verjaardagen 

JULI  Finn Cohen (6)  groep 2 NH 
Anna de Greef (11) groep 6 MB 
Remi Ngwanya (6) groep 2 MB 

AUGUSTUS Selah van der Male (6)groep 2 MB 
Beau Vermeer (5)  groep2 MB 

SEPTEMBER Tess Torgovnik (6)  groep 2 NH 
  Jente Zuidgeest (11)  groep 6 MB 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur, directie en leerkrachten,  
Florentien Wijsenbeek 
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