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Beste allemaal ,
We naderen alweer het einde van dit schooljaar met
nog een paar belangrijke en feestelijke activiteiten voor
de boeg. Op 19 november onze half-jaarlijkse CITO
toetsdag voor groep 3 t/m 8 en op 3 december ons
Sinterklaasfeest.
Aan het einde van de term zullen alle leerlingen een
rapport ontvangen met daarin de resultaten en doelen
voor het nieuwe schooljaar. Deze term zijn we ook
bezig met de voorbereidingen voor 2018. We starten
het jaar met de nieuwe methodes. Lijn 3 voor groep 3
en Taal – en Spelling op Maat voor groep 4 t/m 8. We
zijn druk bezig met de planning zodat we de overgang
zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen.

We starten met een nieuwe extra locatie op dinsdagmiddag in Manly Vale vanaf term 1 2018. Ook is er
behoefte aan een locatie in de omgeving van Castle Hill.
Helaas hebben we daar nog niet genoeg aanmeldingen
voor. Al jullie hulp daarbij is van harte welkom, zegt het
voort!
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze
bestuursvoorzitter Hans en gaan we afscheid nemen
van ons bestuurslid Hellen. Veel dank allebei voor jullie
inzet en hulp om de school zo goed en effectief
mogelijk te laten functioneren. Wil je het bestuur
komen versterken? Meld je dan aan bij mij, Iris of één
van de bestuursleden. Veel leesplezier!

Pauline

wij zoeken nieuwe bestuursleden
Als gevolg van het recente terugtreden van de voorzitter, en met het oog op de aanstaande verhuizing van een

			
huidig bestuurslid terug naar Nederland, is er per direct een vraag aan ouders/verzorgers (of andere geïnteresseerden)
om het bestuur van de school te komen versterken. Naast een rol als voorzitter of penningmeester kan dit ook als
algemeen bestuurslid.
Het bestuur van de school stelt in samenspraak met het management team nieuw beleid van de school vast, en geeft
daarmee vorm aan de visie en strategie van de school. De leerkrachten van de school worden vervolgens aangestuurd
en ondersteund door het professionele management team van de school. Het bestuur heeft daarbij als belangrijkste
taak om de belangen en doelstellingen van de school te bewaken. Denk hierbij aan het waarborgen van de kwaliteit, de
toegankelijkheid en de continuïteit van het Nederlandse taal en cultuur onderwijs in Sydney. Naast deze controlerende
functie kunnen bestuursleden worden gevraagd extra ondersteuning te bieden aan het management team.
Het bestuur van de Kangoeroe werkt op vrijwillige basis. Denk hierbij aan ongeveer tien bijeenkomsten per jaar
(normaal gesproken in de avond). Geïnteresseerden worden aangemoedigd om contact op te nemen via principal@
nedschoolsydney.org.au.
Het management team en het bestuur
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nieuwe ontwikkelingen
Het is verbazingwekkend hoe snel de toetsdag telkens weer terug op de agenda verschijnt! Het laat goed zien hoe de
kinderen zich binnen een korte tijd kunnen ontwikkelen. Daar mogen natuurlijk allereerst de kinderen zich voor op
hun borst kloppen, maar ook als ouders en als leerkrachten mogen we daar best een beetje trots op zijn!
De school vernieuwt zichzelf echter ook continue. Een concreet voorbeeld hiervan is een investering in nieuwe
lesmethoden waar we volgend jaar mee starten. Na diverse pakketten te hebben geëvalueerd zijn de leerkrachten nu
met veel enthousiasme bezig om de invoering hiervan voor te bereiden.
Een ander voorbeeld is dat we volgende jaar hopen te beginnen met Manly Vale als nieuwe lokatie. Behalve dat dit
fantastisch is voor gezinnen die in de buurt wonen, geeft het aan dat de school altijd op zoek is naar plaatsen met
een latente behoefte aan Nederlandse taal- en cultuur lessen. Die flexibiliteit van de school is essentieel voor een
internationale school als de onze die voortdurend te maken heeft met het komen en gaan van leerlingen.
Maar ook de leerkrachten en bestuursleden zitten bepaald niet stil! De afgelopen maanden is juf Marleen teruggegaan
naar Nederland en is Hans Rijssemus teruggetreden als voorzitter van het bestuur. En aan het einde van dit jaar
verhuist huidig bestuurslid Hellen van Milt naar Nederland. We willen alle drie hierbij graag hartelijk danken voor hun
bijdrage aan de ontwikkeling van de school in de afgelopen jaren! Tevens roepen we vrijwilligers op om de vrijgekomen
bestuursplaatsen in te vullen - vele handen maken immers licht werk.
Het bestuur en de school leiding zullen zich ondertussen in de komende weken gaan buigen over het budget
voor volgend jaar. Duidelijk is dat met de enigszins teruggelopen leerlingenaantallen en de investering in nieuwe
lesmethoden de reserves die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd onder druk komen te staan. Insteek blijft dat we
de lesgelden zo min mogelijk willen verhogen. Ideeën voor fondsenwerving blijven zeker ook welkom!
Buiten de school zien we wel dat (na het eerder stopzetten van alle subsidies) er nu met het nieuwe regeerakkoord in
Nederland positievere geluiden te horen zijn met betrekking tot het ondersteunen van het Nederlands onderwijs in
het buitenland. Eerder dit jaar maakte de lokale overheid verder al bekend meer geld ter beschikking te stellen aan de
NSW Federation of Community schools (waar onze school de afgelopen jaren ook al baat bij heeft gehad). Dit geeft
de burger moed.
Het nieuwe jaar is echter nog ver weg, en daarvoor hopen we iedereen nog even te zien op een van onze jaarlijkse
hoogtepunten, en dat is natuurlijk... het Sinterklaas feest! Een magisch kinderfeest dat we voor geen goud willen
missen!
Het bestuur

Nieuwe locatie:
MANLY VALE

Jaarplanning 2017/2018
Term 4:
Maandag 9 Oktober t/m Vrijdag 15 December
Toetsdag:
Zondag 19 November
Sinterklaas
Zondag 3 december
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in de
agen
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Term 1 2018:
Dinsdag 30 Januari t/m Vrijdag 13 April
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toetsdag
19 November is de toetsdag voor de groepen 3 t/m 8! Ik
hoop dat jullie allemaal het belang van de toets inzien
en dat jullie de moeite zullen nemen om je
kinderen daarheen te brengen.
In de klas kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen
goed volgen. We besteden alleen weinig tijd aan testen
en zoveel mogelijk aan het aanleren van de taal- en
spellingvaardigheden. Tijdens de toets worden de
specifieke doelgebieden getest waardoor we leerlinggerichte doelen kunnen stellen.
Mochten je kind(eren) wegens onvoorziene
omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, meld ze
dan zo snel mogelijk af. Afgelopen keer hebben we vlak
voor de toets afmeldingen binnen gekregen en er zijn
een aantal leerlingen niet op komen dagen.

Wij proberen de school zo kostenefficiënt mogelijk te
managen. Late afmeldingen of niet op komen dagen
brengt ons onnodige kosten. (inhuren leerkrachten,
kopiëren van toetsen, kleurplaten etc). Ik hoop dat jullie
daar rekening mee kunnen houden.
Alvast dank en hopelijk tot dan!

Pauline
Zondag r
mbe
19 nove

SINTERKLAAS
Beste ouders/verzorgers,

De Sinterklaasviering op 3 december moet een
magisch spektakel worden. Tijdens de viering
kunnen we wat hulp gebruiken van wat technische
vaders en/of moeders die ons achter de schermen
een handje helpen met geluid, licht, video en
wat special effects. Ook bij de BBQ, spelletjes
en knutselactiviteiten kunnen we de hulp goed
gebruiken, als is het maar voor een uurtje.
Graag een mailtje sturen naar meesterjeff@gmail.
com als je graag een handje wilt helpen.
Met vriendelijke groet,
De Sinterklaascommissie

Het Sinterklaas journaal gaat weer van start vanaf
maandag 13 November (14 November in Australie).
Op de website is er in de Sinterklaastijd dagelijks
nieuws over de aankomst en avonturen van de
Goedheiligman en zijn Pieten. Ook bevat het
leuke spelletjes, liedjes, video’s, etc. Kijken jullie
ook weer?
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl
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Interview met groep 8
Marten Klomp, Elyana Moonen en Luke Roelands
1. Vanaf welke groep hebben jullie op De Kangoeroe
gezeten?
Alle drie zijn we in groep 1 begonnen.
2. Wat was je hoogtepunt van de Nederlandse School?
Elyana: de Sinterklaasfeesten
Luke: het ontmoeten van Koningin Maxima en Koning
Willem Alexander en een high five van de koning krijgen.
Marten: het grote ganzenbordspel en het geblinddoekt
proeven van Nederlands eten bij
juf Iris.
3. Wat is je Nederlandse lievelingseten?
Luke: de frikandel XXL speciaal, kroket en frietsaus
Marten: taaitaai, Nederlandse chips, kroketten en
mayonaise
Elyana: beschuit met hagelslag
4. Ga je de Nederlandse School missen, na 8 jaar elke
dinsdagmiddag les te hebben gehad?
Marten: nee, maar het zal wel even raar zijn om
dinsdagmiddag niets te hebben.
Elyana: een beetje.
Luke: een goede vraag, maar nee, helemaal niet!

Elyana

St. ives
5. Is er iets wat wij niet van je weten?
Elyana: dat ik bijna elke zondag pannenkoeken eet voor
ontbijt.
Luke: dat ik het niet altijd leuk vind om mijn moeder als
juf te hebben, maar soms ook wel!
Marten: dat ik bang ben voor vliegen als ze heel dichtbij
zijn.
6. Ga je al het geleerde Nederlands nog gebruiken in de
toekomst?
Marten: ja, want ik wil als ik 14 of 15 ben 3 maanden naar
Nederland.
Luke: ja, want we spreken thuis Nederlands en ik vind
het leuk om bij te houden.
Elyana: ja, want we spreken thuis Nederlands en 2 talen
spreken is heel bijzonder.
We hebben het heel fijn gehad op De Kangoeroe!! Tot
ziens!
De Kangoeroe wenst alle leerlingen die naar de
middelbare school gaan veel succes! We zullen jullie
missen!

Luke

Marten
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nieuwe methodes
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van
de nieuwe leermethodes, en oh wat zijn ze leuk.
Lijn 3 voor groep 3 en Taal – en Spelling op Maat
voor groep 4 t/m 8. Het is van prachtige kwaliteit
en beide methodes werken met aansprekende
themas en prachtige, kleurrijke werkboeken. We
zijn dan ook erg benieuwd wat de Kangoeroe
kinderen ervan vinden! Wij zijn er inmiddels al
helemaal weg van!!

admin Verzoek
Beste ouders,
Onze school streeft naar een optimale verdeling van
de leerlingen voor de beste leeropbrengsten. Ieder
nieuw schooljaar is het weer een gepuzzel hoe we op
de beste manier de verschillende groepen kunnen
indelen. We beginnen daar in term 4 al mee. De
leerkrachten worden ingedeeld en kosten worden
gemaakt. Het is dan heel vervelend en kostbaar als
eind januari blijkt dat we toch met minder kinderen
dan gepland door moeten gaan. Dan wel dat er
alsnog voor een andere locatie is gekozen.
De opzegtermijn van 4 weken dekt de financiële
schade die we daardoor lijden lang niet altijd. Dit
jaar willen we dit graag voor zijn.
Daarom de volgende vraag:

Zou je mij zo snel mogelijk door kunnen geven als je kind
in 2018 niet meer terug zal keren naar de Nederlandse
school. Graag horen we ook de reden waarom, zodat
we dit in kaart kunnen brengen.
Daarnaast willen we ook zo snel mogelijk weten als je
kind naar een andere locatie zal gaan. Als het goed is
hebben we alle verhuizingen naar de Manly Vale locatie
ondertussen van jullie ontvangen. Dank daarvoor!
Alvast hartelijk dank voor je begrip en je medewerking!
Hartelijke groet,
Iris Borghgraef
admin@nedschoolsydney.org.au
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Surry Hills
Fijs Schultink
Floris van Tienoven
Summer & Jenna
Fine zijn weer
terug

Hunters
Hill
Elise Diver

Welkom op de kangoeroe

Cammeray
Michael Voinov
Sophie Coolen
Hidde Coolen

Forestville
Juliana Bos

Het favoriete kinderboek van juf marrit??
Mijn favoriete boek is ‘de tuinen van Dorr’, geschreven
door Paul Biegel. Mijn vader kan heel erg goed voorlezen
en las ons elke avond een hoofdstuk voor. Het is een
spannend boek en mijn vader had voor iedereen een
eigen stemmetje.
Mijnewel (prinses) is verliefd is op de tuinmansjongen
(Jouweniet) van het paleis. De heks vindt het niet leuk
dat de prinses plezier heeft en verandert Jouweniet
in een bloem. Mijnewel kan alleen de betovering
verbreken als ze het zaadje van de bloem plant in de
tuin van de stad Dorr. Om in Dorr te komen moet ze
met een akelige dwerg over een zwart water en ze
ontmoet allemaal rare figuren. Als ze in de stad aankomt
is alles grijs en koud en er groeit niks. Ze kan het zaadje
dus niet planten en moet op zoek naar een manier om
de stad weer tot leven te wekken.
Het heeft een positief einde maaaar ik ga je niet
vertellen hoe het afloopt! Als je het eens wil lenen,
moet je het maar zeggen.

evenementen
Rembrandt and the Dutch golden age
masterpieces from the Rijksmuseum
11 Nov 2017 – 18 Feb 2018
Art Gallery NSW
https://www.artgallery.nsw.gov.au/exhibitions/rembrandt

Nu in de bioscoop: Loving Vincent
'Loving Vincent’ vertelt over Van
Goghs leven en werk door zijn meest
inspirerende schilderijen tot leven
te brengen. De film is een uniek
artistiek meesterwerk bestaande uit
65.000 schilderijen. Alle frames zijn
met de hand geschilderd door meer
dan honderd kunstenaars uit zeven
verschillende landen.
https://www.madmanfilms.com.au
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conferentie
Jeff, Edith en Pauline zijn bij de jaarlijkse conferentie geweest van de Federation of Community Language Schools. De
dag start met speeches van en voor de verschillende ministers. Ze worden bedankt voor de financiering die we krijgen
en ze worden tegelijkertijd gemotiveerd om de bijdrage te verhogen. De rest van de dag draait om netwerken en er
zijn workshops voor de leerkrachten, bestuur en schoolleiding.

Het favoriete kinderboek van juf Edith??
			
‘De gekste avonturen van Tommie en Lotje’ van Jacques
Vriens!!
Vijftien jaar geleden las ik mijn kindjes voor: ‘Op hun
tenen sluipen Tommie en Lotje de slaapkamer van
pappa en mamma binnen. Zij liggen lekker te slapen.
Heel zachtjes zetten ze alle ontbijtspullen op het grote
bed.
Lotje fluistert: “Eén, twee, drie!”
En dan brullen ze samen zo hard ze kunnen: “ONTBIJT
OP BED!!”
Pappa schiet overeind en roept: “Wat is er? Wat is er?”
De melkfles valt om en alle melk loopt over het bed,
de veel te zacht gekookte eieren patsen op de grond
uit elkaar, de hagelslag kiepert om en een dun straaltje
glijdt tussen de lakens. Pappa probeert de vallende
kopjes tegen te houden en grijpt met zijn handen
midden in de boterpot.’
Mijn kinderen zijn nu 22 en 20 jaar en nog steeds bij
elke verjaardag van één van ons viertjes is het keiharde
“ONTBIJT OP BED!!” één van onze traditionele rituelen!!
:)

De Nederlandse School De Kangoeroe
PO Box 6130 Malabar NSW 2036
www.nedschoolsydney.org.au
Adreswijzigingen, aanmeldingen en afmeldingen:
schriftelijk via admin@nedschoolsydney.org.au

tot de volgende keer. . .

Beste ouders,
Sinterklaas komt weer naar Sydney en we willen er
‘een magisch feest’ van maken!!!
Dit jaar hopen we weer veel kinderen en ouders te zien op dit geweldige
feest. Jullie zijn allemaal van harte welkom!

Een magisch Sinterklaasfeest
Datum:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

zondag 3 december 2017
12.30 tot 16.00 u.
East Lindfield Community Hall
$10 p/kind (incl. cadeautje)

We vragen dit jaar een ouderbijdrage van de ouders van $10 per
schoolgaand kind en deze bijdrage zal op de komende rekening erbij worden
geteld. Wij zullen zorgen voor een cadeau! Mochten er broertjes of zusjes
komen die nog niet op school zitten, dan graag zelf een cadeautje regelen
(het liefst een boek, zodat het past bij de cadeaus die de schoolkinderen
krijgen). Mochten jullie kind(eren) niet komen, dan graag de ouderbijdrage
aftrekken van het totaalbedrag op de rekening. Doordat de bijdrage betaald
zal worden weten wij precies wie er bij het feest zullen zijn.
De dag zal in het teken staan van Sinterklaas en zijn Pieten en we zullen
verschillende activiteiten organiseren om de kinderen bezig te houden. Een
bezoek aan de Sint zal ook zeker plaatsvinden… Verder is er een BBQ en zullen
er ook drankjes en poffertjes verkocht worden.
We zijn al volop bezig met de voorbereidingen en hopen op hulp voor op de
dag zelf, met de verkoop van eten en drinken, activiteiten en dergelijke…..
Mocht je een handje willen helpen graag een e-mail naar Hanneke
(barthanneke@bigpond.com) of Jeff (MeesterJeff@gmail.com) sturen.
Alvast reuze bedankt!!
Verdere informatie zal volgen per e-mail naar iedereen die aanwezig zal zijn!
Met vriendelijke groet,
De Sintcommissie en Sint en Piet natuurlijk

