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Nieuwsbrief 
De Nederlandse School 

Ghana 

 

November/December 2018 

Belangrijke data 
2018/2019 

 
01/12/2018 Sinterklaas Viering 
07/12/2019 Farmer’s Day, Vrije dag 
15/12/2018 – 06/01/2019 Kerstvakantie 
 
 

Welkom (terug) bij de 
Nederlandse School Ghana 

voor het schooljaar 
2018/2019 
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Bericht van het Bestuur 

 

Bedankt! 
Namens het bestuur en de directie van de Nederlandse School willen we 
de volgende mensen graag bedanken voor het opvangen en bijspringen 
in de lessen tijdens Juf Tessa haar ziekte; 
Thom, Willem, Lien en Ingrid nogmaals heel erg bedankt! 
 
Tevens willen we iedereen die bij de cultuurdag heeft 
geholpen bedanken voor de inzet; 
Tessa, Connie, Thom, Pien, Floor, Marco en Lien heel erg 
bedankt! 
 
Tot slot wil het bestuur wil Michiel Jehee van harte bedanken voor al het 
werk dat hij als penningmeester in het bestuur heeft gedaan.  

 
Vragen aan ouders en/of vrijwilligers: 
 

 We zijn op zoek naar mensen die willen helpen op de Nederlandse 
School. Bijvoorbeeld met het: 

o Organiseren en bijhouden van onze bibliotheek. 
o Assisteren in de klas 
o Versieren klas 

 

 De docent en assistenten zouden het erg fijn vinden als kinderen 
op tijd op school worden afgezet en op tijd weer worden 
opgehaald. Tevens dient elk kind dat niet naar school kan komen 
afgemeld te worden voorafgaand aan de les bij de docent. Dit kan 
telefonisch of per mail. 
 

 Het bestuur is op zoek naar een nieuwe Secretaris. Niek van der 
Steen heeft vele jaren uitstekend werk geleverd en zal na de 
kerstvakantie Ghana gaan verlaten. Als je geïnteresseerd bent in 
de functie neem dan graag contact op met een van de 
bestuursleden of mail naar: 
ruijsink@hotmail.com 
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Cultuurdag Kinderboekenweek 

Terugblik 
 
 
De kinderen hebben een leuke, gevarieerde en actieve 
cultuurdag gehad. Op de ze dag hebben ze een spel 
gedaan waarbij alles om samenwerken ging in het thema 
van het kinderboekenweek boek: “De 
eilandenruzie” 
 
 
 
 
 

 
Ze hebben een vriendenboek gemaakt in A-3 formaat. 
Ieder kind heeft een pagina met informatie over zichzelf 
ingevuld en zichzelf getekend. Dit boek zal ter inzage in 
de klas blijven liggen en in de toekomst kunnen nieuwe 
kinderen ook een 
pagina invullen.  
 

 
 
 
 
 
 
De kinderen hebben zich letterlijk als figuurlijk in het zweet 
gewerkt om het dansje van “kom erbij” (kinderen voor 
kinderen) te leren welke zij aan het einde aan 
de ouders hebben laten zien. 
 
 

 
 
 
 
 
Tot slot heeft Meester Marko uit het spannende boek 
“de eilandenruzie” voorgelezen. Alles bij elkaar was 
het een gezellige en drukke dag.  
 

We willen alle vrijwilligers die hebben geholpen deze dag tot een succes te maken 
nogmaals hartelijk bedanken. 
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SINTERKLAAS 
Zaterdag 1 December 

14.00 – 17.00 
 

 
 

 
 
 

 
 

Locatie: 
Residentie van de Ambassadeur 

Jawaharlal Nehru Rd  
 
Ook dit jaar beloofd het Sinterklaasfeest weer een fantastisch 

kinderfestijn te worden.  Iedereen zal een uitnodiging met 
automatische inschrijflink thuis per email ontvangen. Via 

deze nieuwsbrief kan je je ook opgeven, met of zonder 
kinderen. Wel even opgeven dus. 

 

Klik hier om je aan te melden 
 
 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezHjxLqSUlroSJNDY0F7tCdnyOBxNpMesqWSfBYKfQWea6fg/viewform?usp=sf_link
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Hand in hand Community Ghana 
 
Traditiegetrouw geven de ouders van de NTC ook cadeaus aan een 
goed doel, in het gedachtengoed van Sinterklaas om te schenken aan 
minderbedeelde kinderen. De keuze van een goed doel is dit jaar 
gevallen op de Hand in Hand Comunity in Nkoranza, Brong Ahafo 
Region. 

 

Hand in Hand is in 1992 opgezet door Ineke Bos, Nederlandse 
tropenarts, met als doel om verstandelijk (en vaak meervoudig) beperkte 
kinderen een veilige leefomgeving te bieden. Deze kinderen werden en 
worden genegeerd om soms in de steek gelaten uit angst voor kwade 
geesten. In 2009 is Ineke met pensioen gegaan en hebben Albert en 
Jeanette het project van haar overgenomen. Momenteel wonen er zo'n 
100 vaste bewoners in de leeftijd van vooral 6 t/m 18 en komen er 
jongeren vanuit de omgeving voor een waardevolle dagbesteding.  
Ik bezocht Hand in Hand met ons gezin tijdens de rondreis die wij 
afgelopen juni door Ghana maakten en was enorm onder de indruk van 
deze bijzondere woongemeenschap. De leiding heeft een mooie dag-
structuur gecreëerd en er heerst een sfeer van respect, acceptatie, 
veiligheid en saamhorigheid. TIP: je kan er overnachten, bijvoorbeeld op 
je weg van of naar Mole Park.  
 
Hand in Hand viert zelf 'Father Christmas' met kleine individuele 
cadeaus via een andere schenking. Voor de schenking vanuit de NTC - 
en, breder vanuit de Nederlandse en Vlaamse gemeenschap - kwamen 
we samen met Albert op collectieve cadeaus met een schoolse knipoog. 
Medio december reizen we met wat mensen van de 
Evenementencommissie af naar Nkoranza om de spullen te 
overhandigen.  
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KORTOM:  

 Doel: Hand in Hand 
community http://operationhandinhand.nl/?page_id=44 

 Cadeaus: schriften, kleurboeken, potloden/kleurtjes, 
knutselspullen, bellenblaas, stoepkrijt, ballonnen, (Engelse) 
kijkboeken, ballen, spellen voor in groep. 

 Hoe te schenken:  
 OFWEL doneer een geldbedrag, cash of via overmaking 

naar FP Tordoir NL34ABNA0428817548 ovv Hand in Hand 
 OFWEL doneer bovengenoemde spullen, mits ze nog in 

redelijke staat zijn. 
 Wanneer: geld of spullen zijn in te leveren op de Sinterklaarviering 

op zaterdag 1 december bij Floor of Marco. Als je het daarvoor al 
wil afleveren kan dat op de Nederlandse school of bij Floor in 
Airport, het mag ook bij het inleveren van het cadeautje mits 
duidelijk aangegeven. 
(https://www.google.com/maps/@5.6122861,-0.1945226,15.73z)  

Dank alvast voor jullie Gulheid!!! 
 
Hartelijke groet 
Floor Tiddens  
 
 

Http://operationhandinhand.nl/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Foperationhandinhand.nl%2F%3Fpage_id%3D44&data=02%7C01%7C%7C63c12d159b704990b51d08d644cdea31%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636772048511038197&sdata=0EtPNXYsyXlJLF40pcjSkbKaWQRmdXirHG4kOganEUI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2F%405.6122861%2C-0.1945226%2C15.73z&data=02%7C01%7C%7C63c12d159b704990b51d08d644cdea31%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636772048511038197&sdata=5RKqQb5V%2FiPxD5FaXinkEWH579ZVnqoCSvpiAqB2tkI%3D&reserved=0
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Surprise Avond Sinterklaas 
 

Voor de ouders van en voor de leerlingen uit groep 6,7,8, VO1 
en VO2 
 
Dit jaar heeft de evenementen commissie het plan opgevat om 
vanaf groep 6 een surprise avond te organiseren. Dit aangezien het in Nederland 
ook gebruikelijk is om vanaf die leeftijd in het kader van sinterklaas een surprise 
activiteit te hebben. 
Op deze manier maken de leerlingen kennis met het Hollandse fenomeen van een 
surprise avond.  Het is een geheimzinnige tijd waarin je geheimhoudt wie je 
getrokken hebt en waar je een grappige of mooie surprise voor de ander gaat 
maken. 
Deze activiteit staat los van het sinterklaasfeest op de residentie van de 
ambassadeur en is geen onderdeel van het lesprogramma van de Nederlandse 
school. 
 
 
Om deze surprise activiteit succesvol te laten verlopen vragen we aan de ouders, 
indien nodig, om hun kind enigszins te helpen bij het maken van de surprise, rijm en 
het kopen van een kleinigheidje. 
Indien ouders besluiten in overleg met hun kind om mee te doen aan deze 
Hollandse traditie dan wordt er verwacht dat er sowieso een surprise wordt 
gemaakt, ook als het kind uiteindelijk niet komt. Dit om teleurstelling te 
voorkomen! 
 
Spelregels: 
 

• Laat voor 10 november weten of uw kind(ren) mee doet aan de surprise 

• Geef naam, leeftijd, hobby’s, sport, wat kind graag in vrije tijd doet op. Deze 
informatie komt op het loodje te staan en dient als aanknopingspunt voor het 
maken van surprise en rijm 

• Nadat mail is verzonden, trek je via een link een virtueel een loodje 

• Fabriceer een surprise, liefst van zoveel mogelijk gerecycled materiaal 

• Maak een rijm van minimaal 8 regels 

• Koop een klein cadeautje van max 50 ghc 

• Lever de surprise voor woensdag 28 november in bij de Nederlandse school 
of bij Pien 

 
Wanneer:   vrijdagavond 30 november 
Tijd:    18.30 – 20.30 
Lokatie:  97, Obenesu Cres, Cantonments 
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AOV Algemene Ouder Vergadering van 5 november 
 
Het was een goede opkomst, allen die aanwezig waren bedankt voor het 
komen. Tijdens de vergadering werd er onder andere over het oefenen 
van de Nederlandse taal thuis gesproken. Tips en websites die toen 
voorbijkwamen staan hieronder nogmaals zodat deze makkelijk gebruikt 
kunnen worden. 
 
Manieren om thuis te oefenen 

 Boeken 

 Spelletjes 

 Voorlezen 

 Apps ( zoals Squla) 

 Films 

 Nederlands huisdier 

 Nederlandse kinderliedjes op de achtergrond 
 
Websites: 

  www.spellingoefenen.nl  (groep 4 t/m 8) 
  www.koekeloere.ntr.nl (groep 1/2) 
  www.eduapp.nl  bv: maan roos vis app (groep 3) 
  www.citotrainer.nl  
  www.dennisvanduin.nl (verschillende apps) 
  www.junioreinstein.nl (groep 2 t/m 8) 
  www.meestermichael.nl 

 

Cito Rooster 
 

Datum Groep Toets 
Week 45 en 46 VO 1 DIA-toetsen (nulmeting) 

Week 45 en 46 2 en 3 Beginnende geletterdheid 

Week 2 en 3 3 t/m 8 AVI en DMT 

Week 4 en 5 1 en 2 Taal voor Kleuters 

Week 4 en 5 3 Spelling M 

Week 4 en 5 4 t/m 8 Begrijpend Lezen M 
Spelling M 

Week 15 en 16 VO 1 en 2 DIA-toetsen 

Week 15 en 16  2 en 3 Beginnende geletterdheid 

Week 21 en 22 1 en 2  Taal voor kleuters 

Week 21 en 22 3 Spelling E 
Woordenschat E 
Begrijpend lezen E 

Week 21 en 22 4 t/m 8  Spelling E 
Woordenschat E 

http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.koekeloere.ntr.nl/
http://www.eduapp.nl/
http://www.citotrainer.nl/
http://www.dennisvanduin.nl/
http://www.junioreinstein.nl/
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Digitalisering  

 

Op basis van een kwaliteitsimpuls-plan opgesteld door het bestuur, heeft NTC een 
subsidie gekregen van NOB ter waarde van 2500 Euro. Dit bedrag wordt besteed 
aan het verbeteren van het onderwijsleerproces d.m.v het stapsgewijs inzetten van 
chromebooks en digitale leermethoden.  

Het bestuur heeft in de zomervakantie 6 chromebooks aangeschaft. Een 
chromebook is een computer die geheel draait op het besturingssysteem Chrome 
OS van Google. In tegensteling tot een laptop of gewone computer wordt bij een 
chromebook alles in de cloud opgeslagen. Dit betekent dat leerlingen met gebruik 
van een Google email account (aangemaakt en beheerd door NTC), kunnen 
inloggen op een chromebook en meteen aan de slag kunnen. NTC is momenteel in 
de weer om de chromebooks gebruiksklaar te maken en te voorzien van 
beheerlicenties die het mogelijk maken om alle chromebooks centraal te beheren 
(bijv. voor het toepassen van filters voor veilig en verantwoord internet gebruik).  

De chromebooks zullen de leerlingen in staat stellen om digitale leermethoden in de 
klas te gaan gebruiken. Ook ligt het in de verwachting dat het gebruik van deze 
digitale leermethoden het huis- en thuiswerk zal ondersteunen en interessanter zal 
maken. Digitalisering zal de leerkracht ook in staat stellen om de ontwikkeling van 
iedere leerling beter te kunnen volgen. NTC is op dit moment bezig met het 
beoordelen en geleidelijk aanschaffen van digitale leermethoden die goed aansluiten 
op ons huidige materiaal (textboeken en edities). Aangezien sommige versies van 
digitale leermethoden (bijv. Veilig Leren Lezen) niet aansluiten bij de versies die 
NTC dit schooljaar hanteert, zal het actief gebruik van sommige digitale 
leermethoden pas in het volgende schooljaar mogelijk zijn. Echter, wij stellen ons als 
doel om in ieder geval voor de onderwijsinspectie in Mei 2019, vooruitgang geboekt 
te hebben met het actief gebruik van bepaalde digitale leermethoden m.g.v de 
chromebooks.  

Ervaring met het inzetten van chromebooks en gebruik van digitale leermethoden is 
voor zowel het bestuur als de leerkracht erg beperkt. Desalniettemin zullen wij ons 
best doen en zijn wij ervan overtuigd deze kwaliteitsimpuls (digitalisering) 
stapsgewijs tot een goed einde te kunnen brengen.  
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In the Spotlight! 
 

De Romeinen 
 
Hallo iedereen!!! 
Wij zijn Pintix en Fyntix (Pieter en Fynn) op de Nederlandse school 
hebben we een strip ontworpen. Als eerste moesten wij een onderwerp 
kiezen in de Nederlandse geschiedenis en dat werd de romeinse tijd en 
de rol van de Batavieren. Ons stappenplan was eerst onderzoek doen 
naar de Nederlandse geschiedenis met boeken en de computer. Daarna 
gingen wij een verhaal verzinnen. In het verhaal was het een strijd 
tussen de romeinen en het laatste dorp van de Batavieren die nog niet 
overgenomen kon worden. Toen begon het moeilijken stuk, het 
tekenen!!!!!!!! Nu zijn wij klaar en hier is een voorproefje van wat wij 
gemaakt hebben. In de volgende nieuwsbrief zal je de avonturen van 
Pintix en Fyntix verder kunnen volgen. 
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Jaarkalender 2018-2019 
Augustus 2018  September 2018  Oktober 2018 

Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z 

31   1 2 3 4 5  35      1 2  40 1 2 3 4 5 6 7 

32 6 7 8 9 10 11 12  36 3 4 5 6 7 8 9  41 8 9 10 11 12 13 14 

33 13 14 15 16 17 18 19  37 10 11 12 13 14 15 16  42 15 16 17 18 19 20 21 

34 20 21 22 23 24 25 26  38 17 18 19 20 21 22 23  43 22 23 24 25 26 27 28 

35 27 28 29 30 31    39 24 25 26 27 28 29 30  44 29 30 31     

                          

November 2018  December 2018  Januari 2019 
Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z 

44    1 2 3 4  48      1 2  1  1 2 3 4 5 6 

45 5 6 7 8 9 10 11  49 3 4 5 6 7 8 9  2 7 8 9 10 11 12 13 

46 12 13 14 15 16 17 18  50 10 11 12 13 14 15 16  3 14 15 16 17 18 19 20 

47 19 20 21 22 23 24 25  51 17 18 19 20 21 22 23  4 21 22 23 24 25 26 27 

48 26 27 28 29 30    52 24 25 26 27 28 29 30  5 28 29 30 31    

         1 31                

                          

Februari 2019  Maart 2019  April 2019 
Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z 

5     1 2 3  9     1 2 3  14 1 2 3 4 5 6 7 

6 4 5 6 7 8 9 10  10 4 5 6 7 8 9 10  15 8 9 10 11 12 13 14 

7 11 12 13 14 15 16 17  11 11 12 13 14 15 16 17  16 15 16 17 18 19 20 21 

8 18 19 20 21 22 23 24  12 18 19 20 21 22 23 24  17 22 23 24 25 26 27 28 

9 25 26 27 28     13 25 26 27 28 29 30 31  18 29 30      

                          

Mei 2019  Juni 2019  Juli 2019 
Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z  Wk M D W D V Z Z 

18   1 2 3 4 5  22      1 2  27 1 2 3 4 5 6 7 

19 6 7 8 9 10 11 12  23 3 4 5 6 7 8 9  28 8 9 10 11 12 13 14 

20 13 14 15 16 17 18 19  24 10 11 12 13 14 15 16  29 15 16 17 18 19 20 21 

21 20 21 22 23 24 25 26  25 17 18 19 20 21 22 23  30 22 23 24 25 26 27 28 

22 27 28 29 30 31    26 24 25 26 27 28 29 30  31 29 30 31     

Feest of vergadering 
Bestuur/Team 

Openingsborrel/info-middag (9-9), AOV (5-11 en 6-5) 

Vakantie of nationale 
feestdagen 

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) 

Cultuurdagen KBW (6-10), Sinterklaas (1-12), Koningsdag (27-4), Eindspel (1-6) 

Cultuurdagen Schoolreisje groep1/2 (19-2), schoolkamp groep 3 t/m 8 (16-3 en 17-3) 
 

http://www.calendarpedia.co.uk/

