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Beste allemaal ,
Wat een dynamische start van het nieuwe jaar,
- 35 Nieuwe leerlingen! Welkom bij de school!
- De nieuwe locatie Manly Vale is succesvol van start
gegaan met 39 leerlingen.
- We zitten middenin de implementatie van de
nieuwe methode waarin we uitdagingen en
succeservaringen tegenkomen. De ontwikkelingen
zijn in volle gang. Ik geniet elke keer weer van die
mooie en leuke werkboeken. Ik hoop de leerlingen
ook!
- Edmodo is gestart en bijna alle leerlingen hebben
zich inmiddels aangemeld. Nog niet gelukt? Neem
dan contact op met meester Jeff via meesterjeff@
gmail.com
- Welkom aan onze 2 nieuwe bestuursleden, Daisy
Satijn en Philip van der Burg. Fijn dat jullie ons team
komen versterken. Daisy en Philip zullen zich aan
jullie voorstellen verderop in deze nieuwsbrief.

Van 16 maart tot en met 20 maart komt de inspecteur
van het Ministerie van Onderwijs uit Nederland op
bezoek voor een kwaliteitsonderzoek binnen onze
school. Ik verwacht dat het een nuttig bezoek zal zijn
waar we als school weer nieuwe inspiratie op kunnen
doen. Na het bezoek zullen we een rapport ontvangen
waarin we kunnen zien hoe onze school functioneert
en waar we in de toekomst aan kunnen werken. Ik zal
jullie daar tegen die tijd over informeren.

Deze term vieren we onze eerste NTC dag (Nederlandse
Taal en Cultuurdag) van het jaar. Deze vindt plaats op
zondag 11 maart voor de groepen 1, 2 en 3. Ook vindt
onze jaarlijkse ALV (Algemene Ledenvergadering)
plaats op deze ochtend. De uitnodiging hebben jullie
via een aparte e-mail ontvangen.

Veel leesplezier,

Subsidie

We krijgen subsidie voor alle basisschoolleerlingen
leerlingen die minimaal 8 van de 11 lessen aanwezig
zijn in term 1.

Dit jaar zullen we weer subsidie ontvangen vanuit
Nederland, wat natuurlijk geweldig nieuws is. We
weten nog niet vanaf wanneer dat precies ingaat.
Ook ontvangen we sinds een aantal jaar subsidie van de
Department of Education in NSW. Voor deze subsidie
is het noodzakelijk dat leerlingen in de eerste term
meer dan 70% van de lessen aanwezig zijn.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie daar
rekening mee kunnen houden zodat we geen subsidie
kwijtraken.

Kijk nog even goed naar de huisregels verderop in de
nieuwsbrief, dat kan een hoop verwarring voorkomen.
Ik ben niet aanwezig op elke locatie maar altijd
beschikbaar voor terugkoppeling, vragen, problemen
of positieve ervaringen (ook daar leren we van).
Je kunt contact met me opnemen via principal@
nedschoolsydney.org.au

Pauline
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nieuw bestuurslid
Mijn naam is Philip van der Burg, trotse vader van twee
lieve dochters: Aimée (6) en Vivienne (4).
13 jaar geleden, vlak na onze studententijd in Utrecht,
zijn Marjan en ik uit Nederland vertrokken. Eerst naar
London, toen New York en weer terug naar London
(wat tevens ook de uiteindelijke geboorte plaats is van
onze beide dames).
Begin 2016 zijn we met de hele familie naar Sydney
verhuisd en genieten al meer dan twee jaar met volle
teugen van de “lifestyle” die Sydney/Australië ons biedt
mede ook door de actieve en gezellige Nederlandse
gemeenschap en de Nederlandse school waar beide
dames elke week weer heel erg naar uitkijken. Na een
jaar te hebben meegedraaid als ouder op de Cammeray
locatie zie ik beide meiden genieten van de lessen en
leerkrachten samen met de vele leuke activiteiten en
ontwikkelingen (bijv. sinterklaas, koningsdag, etc) maar
ook de vele uitdagingen die de school doen toekomen.
Dit waren de voornaamste redenen voor mij om me bij
het bestuur aan te sluiten.

nieuw bestuurslid
Ik ben Daisy Satijn. Vorig jaar ben ik met mijn man en
twee kinderen van Amsterdam naar Sydney verhuisd.
We zijn neergestreken in de mooie en levendige wijk
Surry Hills. Kee en Fijs gaan daar naar school en hebben
op woensdag Nederlandse les. Kee in groep 4 bij juf
Pauline en Fijs in groep 1/2 bij juf Edith. Al na een paar
maanden merkten wij hoe snel ze Engels leerden
spreken, lezen en schrijven. Via de Nederlandse school
houden we het Nederlands ook op peil.
In Nederland heb ik gewerkt voor het ministerie van
Onderwijs en daarna bij de gemeente Amsterdam op
de afdeling Onderwijs en Leerplicht. Na mij jarenlang
beleidsmatig met het onderwijs te hebben bezig
gehouden, vind ik het heel leuk om mij nu via deze
bestuursfunctie in te zetten voor het reilen en zeilen
van de Kangoeroe.
In de weekenden en schoolvakanties gaan we er graag op uit. De afgelopen maanden hebben we dan ook al veel
mooie dingen gezien. Zo zijn we met een camper van Sydney naar Brisbane gereden, hebben we koala’s gespot langs
de Great Ocean Road en gezwommen bij Wineglass Bay Beach op Tasmanië.
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tOPO in de bovenbouw!
Groep 5 t/m 8, Forestville met juf Hanneke
Met het thema “school” komen veel nieuwe woorden aan de orde. Zo krijgen we het over het vak
“topografie” en gaan we provincies en plaatsen opzoeken in de atlas. En wat al die verschillende kleuren,
lijntjes en symbooltjes betekenen weten we nu ook!!

Zondag 11 maart is de
Algemene
Ledenvergadering.
Komen jullie ook?

Term 1 2018
Term 1 2018:
Dinsdag 30 Januari t/m Vrijdag 13 April
Algemene Ledenvergadering:
Zondag 11 maart

voor
NTC dag:
in de
Groep 1 t/m 3: Zondag 11 maart
agen
da!!
Koningsdag:
Zondag 29 april
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Onze nieuwe locatie Manly Vale
Groep 5 t/m 8, Manly Vale met juf Martine
Dit schooljaar zijn we begonnen op de nieuwe locatie in
Manly Vale. Het is een prachtige middelbare school met
ruime klaslokalen en een speelplein in het midden.
De leerlingen komen van verschillende locaties en hebben
dus allemaal nieuwe klasgenootjes om mee te leren en
spelen.
In groep 5 t/m 8 zitten 13 leerlingen en werken we op
4 verschillende niveaus. Tijdens de taalles worden de
opdrachten vaak in tweetallen uitgevoerd, soms hebben
de leerlingen korte gesprekjes met elkaar of zoeken samen
naar het beste antwoord. Bij spelling krijgen de kinderen
een korte uitleg van juf Martine en kunnen daarna met
behulp van het Spelling-maatje aan de slag.
Natuurlijk eindigen we elke les met een spelletje. “Wie is
het”, “Levend memorie” en “Het museumspel” zijn favoriet.

MANLY VALE
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Forestville
Alexander
Mituzas

Welkom op de kangoeroe

35 Nieuwe leerlingen!
Welkom bij de
school!

Manly Vale
Emmie Oster
Jenson en Rafa Norwood
Mia Vermeulen
Indi Goradowski
Max Lammers
Vivienne Craig
Lorèn Hoogenboon
Samuel en Oscar Cvetanovski
Ben Sullivan
Tristan en Lotte Ravesteijn
Luka van den Tweel

Cammeray
Max Kuijken
Timothy Voinov
Ilse Anthonissen

Hunters Hill
Alyssa en Charlize
Meijer
Pelle en Ties Mees
Mattis van den
Neste

Surry Hills
Sophie Tienoven
Jessica van Wieringen
Mark Arnautovic
Jesse ter Horst
Joëlle den Hartog
Leo Lie
Lucas van Ark
Rogier Beijerink
Ids Okey
Nils en Luc Leeuw van Wichelen
Tim Portier

LEES BINGO
We hebben nu leesbingo
om het lezen vanaf groep
4 te stimuleren. Deze
foto kregen we van Kyle
Bundock, groep 4 Forestville
met de opmerking:
Geweldige uitvinding die
leesbingo, juf Iris
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woordzoeker
Nederland heeft het prima gedaan met de Olympische Winterspelen. Vandaar
deze leuke woordzoeker om in de sfeer te blijven. Veel puzzel plezier!
De puzzel is ingezonden door Mike van der Lee. Groep 8 Forestville.
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HUISHOUDELIJKE REGELS
In het kort nog eens de huishoudelijke regels:
* De opzegtermijn is 4 weken
* Leerlingen om 6pm ophalen (Hunters Hill
5.50pm) en het schoolterrein graag verlaten.
* Niet parkeren of rijden op het terrein / de
parkeerplaats van de school
* Het schoolterrein en de klaslokalen met
respect behandelen
* Voorzichtig zijn met de schoolboeken en
leesboeken

EDMODO
Edmodo wordt al zeer goed bezocht door de leerlingen. Als leerkrachten kunnen we precies zien wie er actief met
Edmodo aan de slag gegaan zijn. In de bijlage van meester Jeff kun je nogmaals lezen wat het nut is van Edmodo.
Mocht je je nog niet hebben aangemeld doe dat dan zo snel mogelijk. Bij vragen en/of problemen kun je contact
opnemen met Jeff: meesterjeff@gmail.com

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. . .

