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Bericht van het Bestuur
We willen graag alle nieuwe gezinnen van harte welkom heten op de
Nederlandse School en een welkom terug voor alle gezinnen die er al waren.
De school is ondertussen weer een paar weken op gang en we hopen dat dit
wederom een gezellig, leerzaam en leuk jaar zal worden voor de kinderen en
de ouders.
In het verleden hadden we elke november en mei een AOV (Algemene Ouder
Vergadering). Als bestuur en directie kregen we niet het idee dat deze erg veel
toegevoegde waarde verstrekten en willen daarom voorstellen deze
vergadering alleen in mei te doen. Het wordt dan een meer informatieve en
interactieve avond. Een vergadering waarin ouders met vragen kunnen komen
en de directie en het bestuur informatie kunnen geven. De nieuwsbrieven zijn
tegenwoordig een stuk uitgebreider en dienen door het jaar heen de nodige
informatie te verstrekken over de school, de aktiviteiten en de leerlingen.
Binnenkort zal een jaarverslag (afgelopen jaar) en een jaarplan (huidige jaar)
ter inzage beschikbaar zijn alsmede de financiële jaarafsluiting. We hopen op
deze manier alle communicatie open en inzichtelijk te houden zonder te veel
kostbare tijd van iedereen in te nemen. Mochten er grote bezwaren hier tegen
zijn horen we dat uiteraard graag. Stuur in dat geval een mailtje naar school.
Tot slot zijn we als bestuur nog steeds op zoek naar mensen die het leuk
vinden ons team te komen versterken.
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Het Bestuur Stelt zich voor:

Dirk de Bruin
Penningmeester
Ik ben Dirk de Bruin en ik ben, sinds september 2018, de 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.

Inge van Eijk-Karabulut
Secretaris
Mijn naam is Inge van Eijk Karabulut. Sinds eind juli vorig jaar woon ik
samen met mijn man Levent en onze 3 zoontjes Levi (2009), Jiro (2011)
en Joy (2012) in Accra.
Levent werkt voor ABS (American Bureau of Shipping) en zijn uitzending
is de reden dat we hier zijn. We zien het als een mooie kans om ons
leven te verrijken; zo kunnen we aan onze Nederlandse, Belgische en
Turkse cultuur nog de Ghanese toevoegen.
Zelf ben ik 2 jaar geleden een coaching praktijk gestart, Mothers&Others,
waarvoor ik me gespecialiseerd heb in vrouwen en moeders in het
bijzonder. Ik krijg er enorm veel energie van om van dichtbij de
transformaties van mijn klanten mee te mogen maken.
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Céline Lapière
Communicatie
Hallo, mijn naam is Céline Lapière. Ik kom uit België en woon sinds
maart in Ghana bij mijn man die reeds een paar jaar in Afrika werkt
voor een Belgische firma.
Ikzelf werk ook nog steeds voor mijn Belgische werkgever en ga om
de 6 weken voor een weekje terug naar België. We hebben een
zoontje Lucien die nu 4,5 jaar oud is en op de Nederlandse School zit.

Marieke van Barneveld-Ruijsink
Voorzitter
Mijn naam is Marieke en ben sinds twee jaar woonachtig in Accra samen
met mijn man Vincent en onze kindjes Bram (groep 5) en Noa (groep 4).
Dit is mijn tweede jaar als voorzitter van de Nederlandse School.
Voor mijn man zijn werk (Nestlé) worden wij overal over de wereld
geplaatst. Met de kinderen hebben wij hiervoor in Kenia, DRCongo 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.
Door de weeks geef ik pilateslessen en help ik met het coachen van het
zwemteam van Lincoln. Verder bak en kook ik erg graag.
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De docent en vrijwilligers stellen zich voor:
Tessa Duin
Docent alle klassen
Ik ben Tessa Duin en geef nu sinds 2 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.
Ik woon heel dichtbij de school en kan heerlijk wandelend naar school.

Lien Pessers
Assistent Peuters en Kleuters
Ik wil me bij deze even voorstellen. Ik ben Lien Pessers en woon
ongeveer 4,5 jaar in Ghana. Ik ben vanaf het begin betrokken bij de
NLschool.
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.
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Rita Komadja
Assistent Peuters
Mijn naam is Rita Komadja, Ik kom uit Togo. Ik ben getrouwd met
een Nederlandse man. We wonen sinds deze zomer in Ghana
en woonden daarvoor in Nederland.
We hebben 3 mooie kinderen, twee gaan ook naar de
Nederlandse School.
Ik hou van reizen, ik help graag anderen, en ik hou koken. In
Nederland heb ik in het Nederlands onderwijs als klassen
assistent gewerkt.
Ik spreek sinds een aantal jaar Nederlands en ben bezig dit nog
te verbeteren. Behalve helpen in de klas zal ik me dit jaar ook
inzetten voor de evenementen commissie.
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Safe the Date:
Sinterklaas

Dit jaar zal
Sinterklaas op
zaterdag 30 november
plaatsvinden
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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.
Ook dit jaar zullen alle cultuurdagen open zijn voor alle Nederlandstalige en
Vlaamstalige kinderen.
Het is ook de bedoeling om dit jaar nog wat andere leuke evenementen te
organiseren voor onze community. De evenementencommissie bestaat momenteel
uit:
Barbara, Inge, Rein, Floor, Tessa, Lien, Willem-Albert, Celine, Joa, Rita en Marieke.
Wil je ook graag helpen of heb je leuke ideeën dan horen we het graag. Neem dan
contact op met Marieke op 0505693606.
De evenementen commissie organiseert dus evenementen voor de school, maar
ook evenementen die los staan van de school.

Sinterklaas
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Cultuurdag Kinderboekenweek 2019
Reis mee!!!
12 oktober 2019
08.45 - 11.45

Ook dit jaar hebben we weer een cultuurdag in het thema van de Kinderboekenweek in
Nederland. Dit jaar is het thema: Reis mee! Alle Nederlandse en Belgische kinderen die
Nederlands/Vlaams spreken zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen. Voor de kinderen die
naar de Nederlandse School gaan is deze cultuurdag een verplicht onderdeel van het
lesprogramma. Dit geldt echter alleen voor kinderen vanaf groep 3. Kleuters die mee willen
doen op deze dag zijn ook van harte welkom. Kortom alle kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij
deze cultuurdag aanwezig zijn.
Via dit formulier kan je je kinderen opgeven. Kinderen die naar de Nederlandse School gaan
kunnen gratis naar de cultuurdag komen. Aan de andere kinderen vragen we een bijdrage
van 10 cedi per kind.
De cultuurdag begint om 8.45 uur, en zal plaats vinden op de Nederlandse School (GSIS).
Ouders worden om 11.30 uur verwacht om een klein optreden van de kinderen bij te wonen
en om 12.00 uur kunnen de kinderen weer mee naar huis. Het is belangrijk voor het
programma dat alle kinderen op tijd worden gebracht en opgehaald.
De kinderen krijgen een snack en drinken overdag. Kinderen dienen wel een eigen beker
mee te nemen.
Denk eraan dat de kinderen goed zijn ingesmeerd (zon) en een petje meenemen. Voor één
van de spellen vragen we de kinderen oude doosjes, wc-rollen en andere recyclebare
verpakkingen mee te nemen.
Het belooft een leuke en energieke dag te worden met vele spellen en veel plezier. We
hopen jullie allemaal op 12 oktober te zien.
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Welkom terug Borrel
08 september 2019
Net als vorig jaar hadden we ook dit jaar een welkom terug borrel voor alle
Nederlandse en Belgische inwoners van Ghana.
Het was een erg gezellige middag met 120 mensen. Onze eigen ambassadeur was
ook aanwezig en heeft iedereen nog toegesproken.
Als bestuur en directie van de school vonden we het erg fijn om zoveel nieuwe
mensen te ontmoeten. We hopen dat iedereen een leuke en gezellige middag heeft
gehad.
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Sponsoren
Ook dit jaar zijn de Nederlandse School en de Evenementen Commissie weer op
zoek naar Sponsoren. We zijn de KLM erg dankbaar voor hun sponsoring in het
afgelopen jaar en hopen dat we dit jaar nog meer sponsors kunnen vinden.
De school en de community hebben verschillende mogelijkheden om een sponsoring
interessant te maken voor uw bedrijf. Zo zal de naam van de sponsor duidelijk
zichtbaar op een banner zijn bij alle evenementen die we organiseren, tevens zal de
naam op onze facebook pagina en website staan en zullen we bij uitnodigingen van
evenementen de naam van de sponsor op de uitnodigingen vermelden. Kortom
verschillende manier om meer naamsbekendheid te krijgen.
Dit jaar hebben we mogelijkheden tot sponsorpakketten, maar uiteraard staan we
open voor alle manieren van sponsoren.
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die eventueel kan of zou willen sponsoren
dan kunt op de onderstaande link klikken voor de volledige sponsorbrief en
sponsorpakket uitleg.

Sponsorformulier
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Dutch Classes
Nederlands
voor anderstaligen
The “Nederlandse School Ghana” (Dutch School Ghana) has been providing Dutch
classes for more than 25 years. These classes are for Dutch speaking children to
keep up with the Dutch school system. As from this year we will also be offering
Dutch classes to people (children and adults) who do not speak Dutch yet.
We offer 4 types of classes:
Dutch on beginner level for Adults
Every Monday 11.30 – 13.30
Ghc 1000 for 5 classes to be paid beforehand
Dutch on intermediate level for Adults
Every Monday 09.00 – 11.00
Ghc 1000 for 5 classes to be paid beforehand
Dutch full course including the official Dutch Exam
Every Tuesday 10.00 – 13.00
Full course 15 classes* Ghc4500
*After 15 classes the student will be evaluated in order to determine if he/she is
ready for the exam.
Dutch on beginner level for children (age 7 to 18)
Every Saturday 10.00 – 12.00
Ghc 1000 for 5 classes to be paid beforehand
All children who follow Dutch classes are allowed to join in the cultural days for
free, these will be on Saturdays as well, and won't be calculated as a lesson.
Cultural days this year will be: Dutch Book week (October), Sinterklaas
(December), School Camp (February) (there will be Some cost involved, Same
as for the Dutch school students, and the kids will need to have reached a certain
level since everything will be only in Dutch), King's Day (April), End of year Day
(May).
Our classes will start as from Monday September 16th, 2019. Anyone wishing to sign
up for any of the packages can do so by clicking HERE to fill out the registration
form.Please note all lesson fees are to be paid before the start of the first lesson
otherwise the student can not be accepted. Payments can be made in cash or by
bank transfer. Details will be send after filling in the registration form.
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Openingsborrel/info-middag (8-9), AOV (11-5)
Kwame Nkrumah Memorial Day (23-9), Herfstvakantie (wk 43), Farmers’
Day (6-12), Kerstvakantie (wk 51 t/m wk 1), Voorjaarsvakantie (wk 8),
Paasvakantie (wk15), 2e Paasdag (13-4), May Day (1-5), Zomervakantie
(wk 26 t/m wk 33)
KBW (12-10), Sinterklaas (30-11), Koningsdag (25-4), Eindspel (30-5)
Schoolreisje groep1/2 (11-2), schoolkamp groep 3 t/m 8 (14-2 tm 16-2)
Nog 1 week om onverziene vrije dagen in te plannen
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