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Beste ouders, 
Een terugblik op Zuid-Afrika. 
Je weet wel, of je hebt een vermoeden, dat we in een rijk land 
wonen, maar als je de omstandigheden ziet waarin het grootste 
gedeelte van de mensen in Zuid-Afrika opgroeit, dan wordt dat een 
enorme waarheid. Ik wist er niet zo goed raad mee. Scholen 
omgeven door prikkeldraad en met tralies voor de deuren, je 
schrikt ervan.  
En toch hebben we vaak tegen elkaar gezegd: “Niets is wat het lijkt 
en we vinden er niks van!” In alle scholen werken gepassioneerde 
leerkrachten die het beste voorhebben met het kind. Kinderen die 
blij zijn met hun meester of juf. Die plezier met elkaar hebben, met 
elkaar spelen en leren. Ongeacht het uiterlijk van een school. 
Tsja, met 45 kinderen die van een Township komen en waar een 
groenbord met krijt beschreven wordt, is het anders lesgeven dan aan 24 kinderen 
die in een prachtige omgeving met schitterende sportvelden en airco in de lokalen 
bivakkeren…  
Alles heeft met geld te maken. Op privéscholen betalen ouders soms €30.000,- per 
kind per jaar. De overheid geeft aan de andere scholen een minimumbedrag en 
scholen moeten daarna zelf voor sponsoring en ouderbijdrage zorgen. Als bedrijven 
dan graag geassocieerd willen worden met de beste scholen, dan begrijpt u wel wat 
er gebeurt. 
En toch zijn er hoopvolle initiatieven van mensen die er alles aan doen om de kansen 
gelijk te trekken.  
Nooit zal ik de directeur vergeten die ons rondleidde op Manzomthombo Secondary 

School. Vakantie had hij niet. De school kon niet dicht, want dan konden de kinderen 
nergens heen en kregen ze geen eten. De school was zo’n 6 jaar geleden van de 
grond af opgebouwd en de groepen zaten vol met kinderen. Voor 2018 zat de school 
al vol en konden er geen nieuwe inschrijvingen bij. Op een paar plekken was de 

http://www.samefoundation.org.za/manzomthombo-senior-secondary-school/
http://www.samefoundation.org.za/manzomthombo-senior-secondary-school/


school gerenoveerd (u kunt het zien op hun website). Alles met sponsoring. En als de 
hele school klaar zou zijn, kon hij naar de hemel… Hij maakte zich zorgen over de 
aflopende contracten die hij met bedrijven had. Zouden ze blijven of niet? Niet, dan 
kon hij een aantal docenten niet betalen.  
Tenslotte nam hij ons mee naar de plek waar hij het meest trots op was, het 
toiletblok van de jongens en de meisjes. Hiermee kon hij de kinderen laten zien hoe 
belangrijk ze waren. En wij vonden er niks van. Werden er wel heel nederig van. 

 
 

1. Voortgangsgesprekken 
De komende twee weken houden we de voortgangsgesprekken. U ontvangt via 
Digiduif een uitnodiging en u kunt dan voor een tijd kiezen die u het beste uitkomt.  
In principe vinden de gesprekken plaats met ouder en kind. Wilt u bij groep 1/2 kijken 
of het haalbaar is voor uw kind? 

 
2. Kinderboekenweek 

Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek stond Marije van ‘Mooi boek’ bij ons 
in school met een boekenkraam. Wat fijn dat er zoveel boeken bij haar zijn gekocht! 
Voor bijna €45 mochten er nieuwe boeken worden uitgezocht. Voor elk groep een 
voorleesboek. Voor groep 1/2 ‘Opa Jan maakt zijn huis schoon’. Voor groep 3/4 
Botje. Voor groep 5/6 ‘De ongelooflijke Leonardo’. En voor groep 7/8 
‘Smokkelkinderen’. Ouders, bedankt hiervoor! Door jullie aankopen kregen we deze 
boeken. 
 

3. Afscheid 
Op vrijdag 3 april hebben we afscheid genomen van Stephan van Neck en zijn ouders 
Hans en Jolanda. Als school konden we Stephan niet bieden wat hij nodig had. 
Daarom is hij op 6 november op ‘de Lans’ in Brummen. We zullen hem in groep 1/2 
zeker gaan missen! 
We wensen Stephan en zijn ouders een fijne tijd op hun nieuwe school!  
 

4. Ouderpanel 29 november 
29 november houden we ons halfjaarlijkse ouderpanel. U wordt daarvoor persoonlijk 
benaderd. Iedere ouder wordt tenminste 1x uitgenodigd. 
 

5. ASK- voorstelling groep 5-8 
Op 30 november gaat groep 5-8 ’s avonds naar Orpheus voor de ASK- 
voorstelling ‘Ali Baba en de 40 rovers.’  
De kinderen van groep 5-8 ontvangen hiervoor nog een aparte brief. 

 
6. School versieren voor Sint en Kerst 

De afgelopen jaren hebben de ouders van groep 1/2 aan de hand van een thema de 
hal bij de kleuters versierd. Dit jaar willen we dat graag weer doen. 
Het zou fijn zijn als er ook ouders van de andere groepen zijn om de grote hal te 
versieren. Iedereen is welkom op 20 november vanaf 19.00 uur. Vele handen maken 
licht werk!! 



Na het Sinterklaasfeest ruimen we Sint weer op en brengen we de school in 
Kerstsfeer. We beginnen op 5 december om 14.45 uur, zodra de kinderen naar huis 
zijn. Vorig jaar heeft een aantal ouders ons geholpen en dat was erg fijn. De kinderen 
van deze ouders hielpen ook mee overigens. Dat vonden we erg fijn. Op 6 december 
kan het vanaf 8.15 uur… 

 
7. Schoenmaatjes 

Dit jaar doen we weer mee. U heeft als het goed is van juf Mariëlle de folder 
gekregen. 
 

8. Studiedag 22 november 
Op 22 november houden we als team onze 1e studiedag. We gaan het o.a. hebben 
over NLP (oefenen van onze communicatie), het nieuwe rapport, Basisplus (wat 
bieden we kinderen aan en wat kan nog meer) en onze sociaal emotionele methode 
Zien! (een analyse). Als we tijd over hebben werken we nog verder aan de rapporten 
van de kinderen. 
 

9. Schooltuin en schoolplein 
De schooltuin en de projectgroep zijn met winterstop.  
De bult op het kleuterplein is prachtig gerestaureerd en alle puin is afgevoerd. We zijn bezig 
met een nieuw project. U hoort er nog van… 

 
10. Kind op maandag 

De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 45: Thema “Leg uit!” Genesis 39:7-23, Genesis 40:1-12 en Genesis 41:1-8 
Week 46: Thema “Vergeet mij niet!” Genesis 41:9-57 en Genesis 42 
Week 47: Thema “Mijn familie” Genesis 43: 15-34, Genesis 44:1-3 en Genesis 45 

 
11. Nieuwe leerling 

Op 1 december wordt My Wilbrink 4 jaar. Via de peuteropvang is ze al vaak in groep 
1/2 wezen wennen. My is het zusje van Mai in groep 3. Een goede start en veel 
plezier gewenst bij ons op school, My! 

 
12. Jarigen in november 

08 november Daan Buitenhuis (gr 8) 
13 november  Marciano Slotboom (gr 5) 
17 november Marit Zeijl  (gr 6) 
22 november Floor Roukema (gr 7) 
25 november Rik Jeths  (gr 6) 
26 november Mart Eversdijk  (gr 5) 
01 december  My Wilbrink  (gr 1) 
01 december   Rosanna Galjé  (gr 8) 

 
 
 
 
 



13-11 Groep 1/2 vrij 

14-11 Meester Martin afwezig 

15-11 Meester Martin afwezig  

17-11 Einde Wecycle 

20-11 Sint knutselavond 

22-11 Studiedag alle kinderen vrij! 

24-11 Nieuwsbrief groepen 

27-11 Groep 1/2  vrij 

30-11 ASK- voorstelling gr 5-8 

01-12 Nieuwsbrief 4 

 
 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 
 


