
Openingsborrel 
   

Het schooljaar is op 3 

september weer gezellig 

geopend met de 

openingsborrel bij de Swiss 

club. Wij willen alle 

aanwezigen bedanken voor 

hun komst.  

Smartlappenfeest 
   

Op 24 september is  het 

eerste Smartlappen feest in 

Accra georganiseerd door 

het Oranjecomité. De 

opbrengst van deze avond 

is ten goede gekomen aan 

de school. Wij willen dan 

ook iedereen bedanken 

voor hun komst, 

enthousiasme en inzet! 

Voortgangsgesprekken 
   

Per mail heeft iedereen 

weer een schema voor de 

voortgangsgesprekken 

ontvangen. Deze 

gesprekken zijn om de 

tussentijdse voortgang te 

bespreken, zodat er 

eventueel nog iets kan 

worden bijgestuurd voor de 

eerste rapporten in 

december. De kinderen 

vanaf groep 4 mogen bij 

het gesprek zijn om hun 

eigen voortgang uit eerste 

hand te horen. 
 

 

Cultuurdag  
voor altijd jong  

Op 3 oktober vond de 

eerste cultuurdag plaats 

voor de groepen 3 t/m 8. De 

kinderen zijn deze ochtend 

aan de slag gaan met 

allerlei opdrachten die 

aansluiten bij de 

kinderboekenweek en het 

thema voor altijd jong. Zo 

hebben zij onder andere 

een familie stamboom 

gemaakt, toneenstukjes aan 

de hand van een boek 

opgevoerd en een afloop 

voor een verhaal bedacht 

en geschreven. 
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 Data voor in de agenda  

 

25-jarig jubileum 

Zoals de meeste mensen 

al wel weten bestaat de 

school binnenkort 25 

jaar! Dit is uiteraard een 

reden voor een feestje. 

Het jubileumcomité is 

samengekomen. En er is 

besloten om een 

jubileumfeest te 

organiseren op zaterdag 

3 juni. Dit betekent dat er 

geen reguliere eindborrel 

zal zijn, maar een 

jubileum/eindfeest. 

Mochten er nog mensen 

zijn die bij de organisatie 

willen helpen of die 

goede ideeën hebben, 

horen wij dit graag! 

 

 Week 44 t/m 46 – voortgangsgesprekken 

 

 Maandag 7 november  - Algemene oudervergadering om 20:00 uur       

 

 Vrijdag 2 december – Farmersday (geen school)* 

 

 Zaterdag 3 december – Cultuurdag Sinterklaas 

 

 Woensdag 7 december – verkiezingsdag (geen school) 

 

 Zaterdag 17 december – start kerstvakantie 

 

 Maandag 9 januari – start school 
 

* Farmersday wordt wellicht verschoven naar vrijdag 04/11 vanwege de                    

verkiezingen, maar dit is nog niet officieel bevestigd 

Nieuws uit het bestuur 

• • • 

Het Bestuur heeft sinds de 

openingsborrel al een aantal keren 

bij elkaar gezeten. Momenteel 

wordt er hard gewerkt aan het 

schoolplan, na de verhuizing en 

een nieuwe  directeur etc. is het tijd 

voor een vernieuwd plan. Dit gaat 

in samenspraak met het bestuur en 

het lerarenteam. Daarnaast kijken 

we ook naar de punten die naar 

voren kwamen vanuit de inspectie. 

Ook zijn we van plan voor de kerst 

een ouderenquête rond te sturen. 

Graag zien we jullie op de 

komende AOV van maandag 7 

November. Mocht je  vragen aan 

het bestuur onze email is 

ntcghana_bestuur@outlook.com. 
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