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Bericht van het Bestuur
We willen graag de familie van Helden; Irma, Thierry, Thomas en Ava veel succes
wensen met hun verhuizing. Hun vertrek kwam eerder dan verwacht wegens
persoonlijke omstandigheden. Namens het bestuur willen we Thierry en vooral oudvoorzitter Irma nogmaals hartelijk bedanken voor alles wat zij voor de Nederlandse
School in Ghana hebben gedaan en we wensen jullie een leuke en gezonde
toekomst waar die jullie ook zal brengen. We zullen jullie missen in Accra.
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Het Bestuur Stelt zich voor:
Niek van der Steen
Secretaris en Onderwijskundige
Ik ben Niek, de vader van Ken (groep 3).
Van beroep ben ik freelance onderwijskundig adviseur, gespecialiseerd in onderwijsverbetering
in het lager onderwijs, en dan m.n. de kwaliteit van het onderwijsleerproces zoals dat plaatsvindt
in de klas en de invloed die de schoolorganisatie en -leiding daarop heeft. In Accra werk(te) ik
aan met diverse onderwijs-gerelateerde ontwikkelingsprojecten.
Sinds 2015 ben ik bestuurslid; eerst als vicevoorzitter, nu als secretaris. Mijn bijzondere
aandacht gaat daarbij, niet zo verwonderlijk, uit naar de structurele verbetering van het NTConderwijs aan onze school, zeker met oog op de op handen zijnde onderwijsinspectie.
In mijn beperkte vrije tijd onderneem ik het liefst iets leuks met het gezin.

Willem de Goei
Onderwijskundige
Mijn naam is Willem de Goei en ik woon in Ghana sinds December 2018.
Gedurende de laatste 10+ jaar heb ik Engelse lesgegeven aan
universiteiten en taalscholen in Thailand, Japan, Turkije en Saoedi-Arabië.
In Ghana verzorg ik momenteel academische workshops bij Lancaster
University Ghana. Als NTC-bestuurslid vervul ik voornamelijk een
adviserende rol m.b.t. onderwijskundige zaken.

Manon Dohmen
“Vliegende keep”
Sinds 2000 in Ghana met een tussenstop in Togo, met 2 kinderen (Fynn
en Rifau) op de Nederlandse school, dus hoogste tijd om ook mijn tour-ofduty te doen. Wel als vliegende keep, want voor mijn werk zit ik regelmatig
elders in Afrika.
Ik run Knowledge & Skills, een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van
trainingsmaterialen voor de agrarische sector en het overbrengen van
technische kennis aan volwassenen.
Als ik niet werk, wat ook wel eens gebeurt, eet ik graag en zwem ik menig
baantje in het zwembad (om die kilo’s er weer af te krijgen).
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Dirk de Bruin
Penningmeester
Ik ben Dirk de Bruin en ik ben, vanaf september, de nieuwe
penningmeester.
Ik ben sinds 2005 in Ghana. Getrouwd met Abigail, en ik heb 3 kinderen,
Romy, Raina en Mila, die allen de Nederlandse school volgen.
Ik ben werkzaam als Managing Director van CWT Commodities Ghana
Ltd. en hou me voornamelijk met de opslag en controle van cacao bezig.
Aangezien ik het heel belangrijk vind dat mijn kinderen Nederlands
onderwijs kunnen volgen in Accra hoefde ik niet lang na te denken toen ik
werd gevraagd voor het bestuur, en ik hoop dat ik een constructieve rol
kan vervullen.

Michiel Jehee
Penningmeester
Ik ben Michiel Jehee en woon sinds 2014 in Ghana met Pien, mijn vrouw
en drie kinderen; Pieter (12), Maartje (11) en Joost (9).
We zijn in Ghana voor mijn werk bij Cargill. Daar ben ik verantwoordelijk
voor projecten in West-Afrika. Binnen het bestuur ben ik als
penningmeester al enige tijd verantwoordelijk voor het financiële plaatje.
Aangezien mijn kinderen alle drie naar de Nederlandse School gaan wil ik
graag mijn bijdrage leveren in het onderhouden, voortzetten en verbeteren
van de school.

Marieke van Barneveld-Ruijsink
Voorzitter
Mijn naam is Marieke en ben sinds een jaar woonachtig in Accra samen
met mijn man Vincent en onze kindjes Bram (groep 4) en Noa (groep 3).
Dit schooljaar zal ik de voorzitters rol van het bestuur op mij nemen.
Voor mijn man zijn werk (Nestle) worden wij overal over de wereld
geplaatst. Met de kinderen hebben wij hiervoor in Kenia, DR Congo en
Polen gewoond.
Zelf heb ik een achtergrond in hotelmanagement waarbij ik geruime tijd als
hotelmanager op cruise ferries heb gewerkt, daarna ben ik werkzaam
geweest als managementconsultant, coach en trainer, en ben uiteindelijk
daar mijn eigen bedrijf mee begonnen.
In de weekenden zijn we vaak op het strand en in de golven te vinden. Ik
studeer op dit moment en bak en kook erg graag en ik sport geregeld.
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De docent en vrijwilligers stellen zich voor:
Tessa Duin
Docent alle klassen
Ik ben Tessa Duin en geef nu sinds 1 jaar les aan de Nederlandse
School in Accra. Ik geef elke klas les vanaf de peuters t/m het VO.
Daarin word ik gelukkig ondersteund door een drietal fantastische
vrijwilligers.
Voor mijn tijd in Accra werkte ik al twee jaar in Ghana namelijk in
Tamale, waar ik docenten opleidde. Voor Ghana heb ik 3 jaar op St
Eustatius lesgegeven en 1 jaar in Brits-Guyana. Ik ben dan ook al
geruime tijd weg uit Nederland.
Ik ben in de Betuwe opgegroeid en in mijn vrije tijd wandel ik graag en
lees ik graag een boek. Verder zwem en waterpolo ik ook erg graag.
Sinds deze zomer woon ik heel dichtbij de school en kan ik heerlijk
wandelend naar school.

Marco Veen
Assistent Peuters (woensdag)
Op een dag besluit je om te gaan verhuizen. Nee, niet naar
Purmerend of Lutjebroek, maar naar Accra in Ghana. Voor mij
betekende deze verhuizing een nogal ingrijpende verandering in mijn
leven, immers je emigreert vanuit het Gelderse Zevenaar naar een
ander land. Dus zeg je je vrienden en familie gedag en neem je
ontslag bij je werkgever.
Ik had echter geen zin om in Accra achter de vitrage te zitten, dus ging
ik mij snel na aankomst oriënteren welke mogelijkheden er zijn. Al snel
sprak ik een medewerker van de Nederlandse school. En na dat
gesprek wist ik het: ik wilde klassen-assistent worden. En zo maakte ik
de overstap van de rijksambtenaar bij de IND naar de peuters en
kleuters op school. En ik heb hiervan nooit een seconde spijt gehad!!
Wat een leuke wisselwerking! Ik probeer de talenten van de kinderen
te ontwikkelen en de kinderen doen dat vervolgens ook bij mij! Een
jaar geleden had ik niet gedacht dat tekenen, boekjes voorlezen en
torens bouwen zo leuk zou zijn. Ik ben dan ook trots als een kind als
iemand ‘Meester Marco’ roept!! Zo zie je maar...je bent nooit te oud
om iets nieuws te leren!!
En wie is meester Marco? Een reislustige veertiger met de nodige
levenservaring. Amateur kok met benzine in zijn bloed. Ik deel mijn
leven met mijn echtgenoot die werkzaam is op de Nederlandse
ambassade. Naast mijn activiteiten op de Nederlandse school
proberen wij maximaal te genieten van onze tijd in Accra. En tot nu toe
doen wij dat best goed!
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Lien Pessers
Assistent Peuters (donderdag)
Ik wil me bij deze even voorstellen. Ik ben lien Pessers en woon
ongeveer 3,5 jaar in ghana. Ik ben vanaf het begin betrokken bij de
NL school.
Mijn dochter Dirkje brengt haar dagen door op Lincoln en heeft de
eerste 2 jaar lessen gevolgd op de Nederlandse school. Mijn 2
zonen Pim en Teun wonen in Nederland en komen regelmatig op
bezoek. Mijn man Wiljan werkt al meer dan 20 jaar voor Vlisco.
Voor zijn werk hebben we deze move gemaakt.
Voor deze grote stap werkte ik als maatschappelijk werker in
gezinnen met een hulpvraag.
In mijn vrije tijd train ik mijn hond Mila en wandelen we langs de
kust. Ik ben ook regelmatig in de sportschool te vinden (geen hobby
maar wel nodig!) met Accragio koor treden we regelmatig op bij
verschillende evenementen.
Ook dit jaar kan je me vooral vinden bij de peutergroep in de
ochtend. Ik heb er weer zin in.

Thom Grobbee
Assistent Groep 5 en VO
Graag wil ik me via deze weg even voorstellen. Mijn naam is Thom
Grobbee en ik zal komende maanden (tot de kerstvakantie) helpen
op de Nederlandse school. Nadat mijn vriendin de mogelijkheid
geboden kreeg om onderzoek te doen in Accra voor haar studie
geneeskunde heb ik besloten om haar achterna te reizen om samen
dit avontuur aan te gaan.
In Nederland woon ik in Zwolle en ben ik werkzaam geweest als
docent natuurkunde in Emmen. Waar ik voornamelijk les heb
gegeven aan 3e klassen havo/vwo en mentor was van een havo 2.
In Accra ben ik naast de Nederlandse school betrokken bij een ngo
die zicht richt op het verspreiden van informatie over gezondheid,
hygiëne en duurzaamheid in de kansarme wijken in west Accra.
Daarbuiten sta ik erg graag op de tennisbaan dus mocht er nog
iemand op zoek zijn naar een tegenstander of dubbelpartner hou ik
me graag aanbevolen.
Mochten er nog vragen zijn hoor ik deze graag wanneer we elkaar
tegen komen.
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Safe the Date:
Welkom Terug Borrel
Op zondag 9 September willen we namens de Nederlandse School alle
Nederlandse en Belgische inwoners van Ghana uitnodigen voor een
gezellige borrel.
Een goed moment om iedereen weer te zien na de lange vakantie en
weer nieuwe mensen te ontmoeten.
Dit jaar hebben wij (het bestuur van de Nederlandse School) ervoor
gekozen dit op een andere locatie te doen en ook open te stellen voor
Nederlandse en Belgische mensen die niet bij de Nederlandse School
zitten.
Kinderen kunnen zwemspullen meenemen, er is een zwembad met
badmeester aanwezig.
Datum:

09/09/2018

Tijd:

15.00 – 17.00

Locatie:

North Airport Road 130, Airport West
Op de kruising met Osu Badu Crescent, tegenover de “Mary Mother of
Good Counsel School”. Witte gate, Groen dak, grijze muur met heg.
Parkeren kan tegenover de gate in de parkeervakken
(coördinaten voor google maps: 5.617005, -0.186037)

Voor eventuele vragen of een pin van het adres kan je contact opnemen met
Marieke van Barneveld op 0505693606
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Uitvoerende Evenementen Commissie
Dit jaar willen we als Nederlandse School in Ghana wederom leuke cultuurdagen
organiseren en ook andere leuke evenementen voor de Nederlandse en Belgische
Community.
Verleden jaar hadden we enkele cultuurdagen al opengesteld voor kinderen die niet
naar de Nederlandse School gaan en dat zal dit jaar weer het geval zijn. Dit jaar
zullen alle cultuurdagen open zijn voor alle Nederlandstalige kinderen.
Het is ook de bedoeling om dit jaar nog wat andere leuke evenementen te
organiseren voor onze community. Er hebben zich al een aantal vrijwilligers gemeld
die graag willen helpen organiseren en bedenken. Wil je ook graag helpen of heb je
leuke ideeën dan horen we het graag. Neem dan contact op met Marieke op
0505693606.
We hebben het gehad over het opzetten van een vereniging, maar aangezien onze
community niet heel groot is, leek het makkelijker om een evenementen commissie
te starten die connecties heeft met de school, maar ook evenementen organiseert
die los staan van de school.

Sinterklaas
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Cultuurdag Kinderboeken Week
Op 6 oktober is er een cultuurdag op school die gelinkt zal zijn aan de kinderboeken
week. Het thema dit jaar is Vriendschap, Kom erbij!

6 oktober
14.00 – 17.00
De cultuurdag zal dit jaar in de middag zijn i.p.v. in de ochtend. Cultuurdagen
vormen een onderdeel van het vereiste en verplichte lessysteem. Alle kinderen die
de Nederlandse school volgen worden dan ook verwacht aanwezig te zijn. Dit jaar
zullen alle cultuurdagen ook beschikbaar zijn voor kinderen die niet naar de
Nederlandse school gaan (tegen een kleine vergoeding). Ouders worden om 16.45
verwacht om een kleine demonstratie van de kinderen te zien alvorens de cultuurdag
afloopt.
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Feest of vergadering
Bestuur/Team
Vakantie of nationale
feestdagen
Cultuurdagen
Cultuurdagen

3

4

5

6

7

3

4

5

Openingsborrel/info-middag (9-9), AOV (5-11 en 6-5)
Founder’s Day (21-9), Herfstvakantie (wk 42), Farmers’ Day (7-12), Kerstvakantie
(wk 52 t/m wk 1), Voorjaarsvakantie (wk 10), Goede Vrijdag (19-4), Paasvakantie
(wk17) Zomervakantie (wk25 t/m wk 33)
KBW (6-10), Sinterklaas (1-12), Koningsdag (27-4), Eindspel (1-6)
Schoolreisje groep1/2 (19-2), schoolkamp groep 3 t/m 8 (16-3 en 17-3)
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