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Nieuws uit de klas 

Tijdens de kerstvakantie is het  lokaal opnieuw geschilderd. De muren zijn weer helemaal wit en fris en dus klaar 

voor het nieuwe jaar! 

De leeslijn is vol! De leerlingen hebben veel gelezen en veel boekverslagen gemaakt de afgelopen maanden. 

Komende week krijgen daarom alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 een verrassing! Vanaf maandag zal de lijn weer 

helemaal leeg zijn en opnieuw gevuld worden. De eerste boekverslagen moeten voor de Krokusvakantie  

(uiterlijk 17 februari) worden ingeleverd. 

Vanaf woensdag 18 januari zal er een nieuwe klassenassistente beginnen bij groep 7/8. Annewies woont sinds 

oktober in Ghana en heeft veel zin om betrokken te zijn bij de school en meer Nederlanders te ontmoeten. 

 

 

SINTERKLAAS FEEST 
Sinterklaas in Ghana op 3 december    

Op zaterdag 3 december vond het 

jaarlijkse Sinterklaasfeest plaats. Ook 

dit jaar mochten wij dit heerlijke 

kinderfeest weer vieren in de tuin van 

de residentie van de ambassadeur. 

Sinterklaas kwam dit jaar aan ter 

paard vergezeld door 7 pieten en Flip 

de beer! Flip mocht van de kleuters 

een weekje bij de pieten logeren en 

hier waren ze erg blij mee. Het was 

een gezellige middag met spelletjes, 

snoepgoed en natuurlijk cadeautjes. 

Wij willen nogmaals iedereen 

bedanken die heeft meegeholpen om 

dit feest tot een groots succes te 

maken!
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Data voor in de agenda: 

13 t/m 17 februari: Start CITO toets 

18 februari t/m 26 februari: krokusvakantie (geen school) 

28 februari: Schoolreisje groep 1/2 

6 maart: Independence day (geen school) 

18 en 19 maart: kamp groep 3 t/m 8 

8 t/m 17 april: Paasvakantie (geen school) 

 

 

 

NIEUWS UIT HET BESTUUR 
Nieuwe bestuursleden gezocht 

Allereerst wensen wij jullie allemaal nog een gelukkig 2017. 

Intussen is de ouderenquête rondgestuurd en hebben de meeste 

van jullie het ingevuld. Hiervoor onze dank, de uitkomst hiervan zal 

worden besproken in de volgende AOV op 8 Mei 2017. Net voor de 

kerst is helaas is een van onze bestuursleden Irene terug verhuisd 

naar Nederland. Het bestuur bestaat nu nog uit 4 leden maar 

hiervan vertrekken 2 leden in Juni dit jaar. Dus wij zijn naarstig op 

zoek naar nieuwe bestuursleden. Mocht je interesse hebben of 

vragen hierover mail ons op ntcghana_bestuur@outlook.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADEAUS SINTERKLAAS 

Ook dit jaar hebben veel van jullie 

cadeaus ingeleverd voor minder 

bedeelde kinderen. Dit jaar zijn de 

cadeaus als kerstcadeaus 

gegeven aan kinderen uit het 

Ampain vluchtelingen kamp in the 

Western Region. Deze kinderen 

krijgen normaal helemaal geen 

cadeautjes en waren hier dus 

ontzettend blij mee!  

 

President Akufo- Addo  

Nana Akufo- Addo is sinds 

zaterdag 7 januari de nieuwe 

president van Ghana. Hij woont 

in de straat van school en dit is 

nu een security zone. Dit 

betekent dat wij geen gebruik 

meer kunnen maken van de weg 

die langs zijn huis loopt. Om 

school te bereiken moet er dus 

helaas een stukje worden 

omgereden. 
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