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NIEUWSBRIEF
Graag willen we de nieuwsbrief weer 

opstarten. Drie keer per jaar willen we jullie 
op de hoogte brengen hoe het met NTSL 
gaat, hoe de cultuurdagen zijn verlopen, 

Nederlandse/Belgische ditjes en datjes en 
wat er nog de komende maanden op het 

programma staat. 
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier!
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Voorwoordje van Meester Bert

Cultuurdag
9 okt 2021

WORDEN WAT JE WIL

 

 
 
 

Hier is ie dan, mijn allereerste nieuwsbrief voor de NTSL met meteen een flinke terugblik over het afgelopen 
schooljaar. We gaan zelfs nog even terug naar het oudejaar, 2021!

Door de aanwezige onzekerheid vanwege het Corona virus en de verkiezingen in Zambia was de start van het 
nieuwe schooljaar wat later dan in de jaarkalender stond aangegeven. Gelukkig konden we op school snel en 
‘echt’ lesgeven. Dat het allemaal mogelijk is geweest via online lesgeven is natuurlijk een prachtige 
mogelijkheid, maar het kan niet op tegen het ECHTE werk in de klas. Niet alle kinderen kon direct op tijd 
beginnen, maar in de eerste weken van het nieuwe schooljaar vulden alle groepen zich langzamerhand aan 
tot de volledige groepsgrootte. Helaas zijn er een paar kinderen tijdens het schooljaar vertrokken. Met 
Kerstmis zijn Becky, Sophi en Liza naar Nederland vertrokken. Maar met Kayula, Paxton, Piers en Natania 
hebben we er ook weer nieuwe leerlingen bij gekregen. In totaal hebben we op dit moment 28 leerlingen, die
verspreid zijn over de volgende groepen: Kleuters / Groep 1 en 2, Groep 3, 4, 5, 6, 7, 8 en VO 1, 2, 3.
  

Op zaterdag 9 oktober hebben we onze eerste extra 
zaterdagmorgen gehad. Die dag stond de 

Kinderboekenweek rond het thema ‘Worden wat je wil’ 
centraal. Erg warm die dag in de tuin van Katleen, maar 
dat mocht de pret echt niet drukken, want het was heel 

erg gezellig en we sloten af met heerlijke pannenkoeken!
 
 SINTERKLAAS FEEST

4 dec 2021
 

 

Daarna was het de beurt aan de Goedheiligman die toch ook 
dit jaar weer de tijd heeft gevonden om ons in Lusaka op te 

zoeken. Ondanks het virus hebben we een heel gezellig feest 
kunnen vieren met alle kinderen EN de ouders. De Sint bracht 

veel lekkers met zich mee, cadeautjes werden opengemaakt en 
we zagen heel veel lachende, blije en dansende kinderen. Dank 
aan de familie Van Thillo voor prachtige locatie en laten we ook 

het organiserend Sinterklaascomite niet vergeten!
 
 
 

SINTERKLAAS SURPRISES
5 dec 2021

 

 
Op de zondag hebben de oudere kinderen een 

Sinterklaasfeest met surprises gevierd. Een 
klein cadeautje, een hele leuke en originele 
manier van inpakken en daarbij een mooi 

gedicht zorgden voor heel veel plezier voor 
allemaal. Voor de meeste leerlingen was dit de 
eerste keer, maar ze hebben er van genoten 
en het is een feest wat zeker voor herhaling 

vatbaar is.
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TOETSEN

Cultuurdag
22 jan 2022

STRIPBOEKEN

 
Vervolgens was het weer tijd voor een 

volgende gezellige zaterdagmorgen en dit keer 
stonden strips en stripboeken centraal op 
zaterdag 22 januari. Opnieuw een heel erg 

gezellig evenement in de tuin van Katleen en in 
een paar uur kwamen bekende en misschien 
iets minder bekende striphelden als Suske en 
Wiske, de Smurfen, Blake en Mortimer, Mickey 
Mouse, Donald Duck, de Marsupilami en Guust 

Flater voorbij.
 
 

 
Na de Kerstmis zijn we weer hard aan de slag 

gegaan met de verschillende toetsen en testen van 
CITO (voor Begrijpend Lezen en Spelling) en AVI 
(voor Technisch Lezen). Ik denk zeker dat ik dit al 

vaker heb uitgelegd, maar het is en blijft belangrijk 
om te weten, dat dit op geen enkele manier een 
examen is. Het geeft de school en daarmee ook 

jullie als ouders een idee, waar de kinderen op dit 
moment staan in vergelijking met hun 

leeftijdsgenoten. Daarbij blijft het altijd heel erg 
belangrijk om dan niet te vergeten, dat deze 
toetsen opgesteld zijn voor een leerling die 

VOLLEDIG DAGONDERWIJS IN HET NEDERLANDS 
krijgt. De kinderen hebben heel hard gewerkt en 

vooral de drie verschillende onderdelen voor 
Begrijpend Lezen kosten veel tijd, maar ze hebben 

prima hun best gedaan.
 
 
 Zoals jullie allemaal kunnen 

zien hebben we al heel veel 
gedaan, heel veel plezier 

gehad en hopelijk ook nog wat 
geleerd. En we zijn nog niet 
eens aan het einde van het 

schooljaar, dus we gaan 
gezellig nog even door.

 
 

AGENDA
PAASVAKANTIE !!!!

Vrij 15 april - Vrij 22 april
 

Belgische & Nederlandse
KINDERKONINGDAG

Zaterdag 23 april
 

Labour day - 
Maandag 

2 mei
African Freedom Day - 

Dinsdag 25 mei
2 EXTRA VRIJE DAGEN

 
ALV

Donderdag 2 juni
 

LAATSTE SCHOOLDAG 
17 juni

Belgische & Nederlandse
KINDERKONINGDAG

zaterdag 23 april

 We heben dit jaar besloten om de Nederlandse 
en Belgische Koningsdag samen te vieren. 

 
De Belgische cultuurdag, die gepland stond op 
zaterdag 11 juni, komt achteraf bekeken voor 

velen niet zo goed uit in de planning in een erg 
drukke periode en daarom is besloten de 2 

cultuurdagen samen te voegen.
 

We hopen dus om deze twee cultuurdagen
samen te nemen op dubbel veel plezier en een 

massale opkomst.
 

Verdere info volgt later via mail....
 
 



BOEKEN
 

We gaan alweer richting het voorjaar en dan is het 
altijd weer tijd voor een GROTE schoonmaak in het 
huis. Laatst heeft een van de ouders, samen met 
de kinderen, de boekenkast opgeruimd en daar 

kwamen hele mooie boeken uit die ze graag aan de 
NTSL wilden geven en die de schoolbibliotheek 

prima kon gebruiken. Misschien hebben jullie thuis 
leesboeken, prentenboeken of stripboeken die de 
kinderen niet meer lezen, bijvoorbeeld omdat ze 

alweer wat ouder zijn, dan kan de school daar 
misschien wat mee doen. Soms gebeurt dat ook als 

families op het punt staan om te vertrekken naar 
een andere bestemming, maar rond die tijd is er 

altijd al genoeg te doen en te regelen. Misschien is 
dit een leuk en geschikt moment. De school zou er 
heel erg blij mee zijn. Alle geschikte boeken gaan 
de bibliotheek in en daar kunnen kinderen weer 

heel lang van genieten. 
Lezen is en blijft heel bijzonder! Of zoals Roald 

Dahl, misschien wel de beste 
kinderboekenschrijver aller tijden, zegt:

 
 
 

 De boeken brachten haar naar nieuwe werelden en lieten haar kennismaken met geweldige mensen die een opwindend leven leidden. Ze ging op zeilschepen van weleer met Joseph Conrad. Ze ging naar Afrika met Ernest Hemingway en 
naar India met Rudyard Kipling. Ze reisde de hele wereld over terwijl ze in haar kamertje in een 

Engels dorp zat.          – Matilda 
 

 
'Je leek zo ver weg,' fluisterde 

juffrouw Engel vol ontzag.
'Oh, dat was ik. Ik vloog op 
zilveren vleugels langs de 

sterren, 'zei Matilda. 'Het was 
geweldig.'       

  - Matilda           
 

 

“Books shouldn’t be daunting, 

they should be funny, exciting 

and wonderful; and learning to 

be a reader gives a terrific 

advantage.”         
    -Roald Dahl

          
  

“If you are going to get anywhere in life you have to read a lot of books.”     
-Roald Dahl

 
      TOT DE VOLGENDE KEER!


