
 

 

SCHOOLKAMP  
geslaagd weekend voor groep 3 t/m 8  

Op 1 april vond het jaarlijkse schoolkamp voor de 

groepen 3 t/m 8 plaats. Dit jaar was het kamp in de tuin 

van de residentie van de Nederlandse ambassadeur. Een 

prachtige locatie met een geweldige tuin en een mooi 

zwembad. Het kamp werd dan ook een groots succes. 

Zowel de begeleiders als de kinderen hadden een 

heerlijk weekend vol met leerzame en leuke activiteiten. 

Zo hebben de kinderen de provincies en hoofdsteden 

van Nederland en België geleerd, hebben ze, woorden 

opgedoken uit het zwembad en uiteenlopende vragen 

over Nederland en België beantwoordt. Daarnaast 

hebben de kinderen het spannende douane spel 

gespeeld, was er een disco en een bonte avond en was er 

een kampvuur met een spannend verhaal en 

marshmellows. We sliepen dit jaar wederom in de 

prachtige legertenten van Burma Camp. De 

keukenploeg werd dit jaar geleid door juf Marleen, zij 

heeft alle buikjes gevuld met pannenkoeken en pasta. Bij 

het ontbijt was er zelfs voor iedereen wat ei! Wij willen 

daarom alle kinderen, begeleiders en de ambassadeur 

nogmaals bedanken voor dit heerlijke weekend!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Nederlandse School  Mei 2017 

 

NIEUWSBRIEF  

SCHOOLREIS GROEP 1/2  

De kleuters gaan nog niet mee op kamp. Zij gaan elk jaar wel op schoolreis. Dit jaar gingen ze wederom naar 

de speeltuin bij de botanische tuinen. Met behulp van juf Veroon hebben de kinderen daar verder gewerkt met 

het thema kunst. Ditmaal mochten ze kunst maken van materialen die ze daar konden vinden. Het resultaat 

was prachtig! 

 



MEESTER LENNERT 

L 

Lennert heeft de afgelopen maanden in vrijwel alle 

klassen geholpen. Daarnaast was hij begeleider 

tijdens kamp en heeft hij veel geholpen tijdens 

kinderkoningsdag. Helaas gaat hij Ghana 

(voorlopig) verlaten. 18 mei zal daarom zijn laatste 

dag op de Nederlandse School zijn. Wij gaan hem 

heel erg misen en bedanken hem voor zijn grote 

inzet! 

KINDERKONINGSDAG 
Gezellige kindermiddag  

Op 22 april hebben wij kinderkoningsdag gevierd. Deze 

dag vieren we net als in Nederland koningsdag voor alle 

Nederlandse en Vlaamse kinderen in Ghana. De dag 

begon met een cultuurdag voor de groepen 3 t/m 8. De 

kinderen hebben hier een koningshuisquiz gespeeld, een 

quiz over België gedaan, koninklijke sleutelhangers 

gemaakt en eigen euro’s ontworpen. Meteen na de 

cultuurdag was het tijd voor het kinderkoningsdagfeest. 

Hier was onder andere een vrijmarkt waar kinderen 

spulletjes hebben verkocht, een grabbelton, sjoelen en 

ringwerpen. Natuurlijk waren er ook weer heerlijke 

broodjes kroket en frikadel. De sportieve ouders en 

leerlingen hebben daarnaast nog tegen elkaar gevoetbalt. 

De kinderen hebben geheel volgens verwachting 

gewonnen! Iedereen bedankt voor de sportieve 

deelname en de komst naar kinderkoningsdag. Wij 

hebben genoten! 

 
NIEUWS UIT HET BESTUUR 

De laatste paar maanden zijn wij druk geweest met het zoeken naar een nieuwe 

directeur/leerkracht omdat Cerise ons helaas gaat verlaten. Na vele gesprekken met 

verschillende kandidaten via Skype, telefoon en in persoon is onze keuze op Tessa 

gevallen en begint ze per 1 augustus. Deze zomer zal zij voor de  bijscholingscursus van 

de NOB naar Nederland gaan. 

Wij zijn erg dankbaar dat er ook dit jaar weer een aantal bedrijven sponsor willen zijn 

van de Nederlandse school. Dit helpt ons om de kwaliteit en toekomst van de school te 

waarborgen. Wij als bestuur bedanken de ouders die hier aan mee hebben geholpen. 

Nu kijken wij uit naar ons 25 jarig jubileum feest op 3 juni. Wij hopen dat jullie allemaal 

aanwezig zullen zijn om het samen te vieren. Ook gaan wij voor lootjes een aantal top 

prijzen weggeven. 

  

Het Bestuur. 

 

DATA VOOR IN DE AGENDA 

 MAANDAG 8 MEI OM 20:00 UUR- ALGEMENE OUDERVERGADERING 

 DONDERDAG 25 MEI - VRIJE DAG IVM. AFRICA UNITY DAY 

 22 MEI T/M 9 JUNI – CITO TOETSEN 

 ZATERDAG 3 JUNI – CULTUURDAG EN HET 25-JARIGE JUBILEUMFEEST  

 ZATERDAG 17 JUNI – START ZOMERVAKANTIE 

 MAANDAG 21 AUGUSTUS – START NIEUWE SCHOOLJAAR 

 

Volgend schooljaar 

De jaarplanning en de lesroosters zullen maandag op de AOV 

worden gepresenteerd.  Na de AOV zullen deze na eventuele 

aanpassingen op de website worden gezet en worden 

rondgestuurd.  

Aangezien we te maken hebben met een krimpend leerlingaantal, 

zal er vanaf volgend jaar slechts 1 lokaal zijn.  

Tessa van Duin is de nieuwe directrice en leerkracht. Zij was op 

kinderkoningsdag al aanwezig en zal ook op 3 juni bij het 

jubileumfeest zijn! 
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