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Dear Parents and Guardians,  

A very happy 2017 to you all.  

We had a wonderful Christmas celebration this year. The Concerts were magical.  We are extremely 

grateful to have such hardworking and dedicated OAC members who work with the school to make 

these events so special.  

 

We kunnen terug kijken op een heel mooie kerst. Vooral de concerten sprongen eruit. De kwaliteit 

gaat elk jaar weer omhoog. Dank aan allen die hebben geholpen dit weer een feest te maken, vooral 

de mensen van de OAC. 

Kind regards, 

Flora Dullea—Head of ID NSL 

Frans de Jong—Director NA 



A look back on a few moments from the Christmas 

concert and the festive dinner. Again, a huge thank 

to the parents from the OAC  and all others who 

volunteered. The OAC will be looking for some help 

for the summer party, so reach out if you’d like to 

volunteer on the day.  



Interim Executive director,  

Mr Hans van der Vlugt 

The school staff said goodbye to Mr Willy Grijze 

on Monday 9th January. Having given over forty 

years of service in education we wish Willy 

much enjoyment in his retirement. Mr Hans van 

der Vlugt is the Interim Executive 

Director until a permanent 

successor is found. Hans visited 

us on Thursday this week and 

was shown around by members 

of the School Council. 

 

 

 

 

 

Specialist Teacher Visit Week  

This will take place during the week 6th -10th 

February. In the course of this week you will 

have the opportunity to visit a specialist lesson 

(Music, Gym, Host Country Language, 

Handicraft) of the class of your child. You will 

receive an invitation letter closer to the time 

where you will be asked to indicate which 

lesson you would like to follow. We hope you will 

avail of this. You can see how your child is 

progressing in specialist lessons.  

 

National Voorleesdagen/ 

National Read Aloud Days 

25th Jan until Feb. 4th  

During these dates the Nationale 

Voorleesdagen, the National Read Aloud days 

take place. During this time adults will be  

invited to come and read aloud to pupils in 

various classes in various languages.  If you are 

interested in coming into school to read for the 

pupils contact your child’s teacher. 

For more information please see 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl 

 

 

 

Interim bestuurder,  

Hans van der Vlugt 

Willy Grijze heeft op maandag 09 februari 

afscheid genomen van het personeel. Dit was 

zijn laatste officiële daad. Wij wensen hem veel 

plezier nu hij met pensioen is. 

Hans van der Vlugt is aangesteld als 

interim bestuurder totdat we een 

opvolger hebben gevonden. 

Afgelopen donderdag heeft hij onze 

locatie bezocht. 

 

 

 

 

 

Vakleerkrachtenbezoek week 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met de 

mogelijkheid een bezoek te brengen aan een 

van onze vakleerkrachten. U krijgt de kans 

lessen bij te wonen van muziek, gymnastiek en 

hand -vaardigheid. 

U ontvangt een separate uitnodiging met het 

verzoek hierop aan te geven welke les u 

wanneer wilt bezoeken en dit te retourneren 

naar ons. 

We hopen velen van u te mogen ontvangen. 

Op deze manier kunt u zelf zien hoe deze lessen 

verlopen en hoe uw kind zich in deze 

vakgebieden ontwikkeld. 

 

De nationale voorleesdagen 

Tussen 25 januari en 04 februari worden de 

voorleesdagen georganiseerd. Dit is een 

geweldig evenement waar ouders, grootouders 

en andere belangstellenden worden 

uitgenodigd om op school te komen voorlezen 

aan de kinderen. Dit kan zijn aan een hele klas 

of groepje kinderen. U kunt natuurlijk een zelf 

gekozen verhaal voorlezen maar ook inhaken 

op wat er leeft in de klas. 

Meer informatie: 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl  

http://www.nationalevoorleesdagen.nl
http://www.nationalevoorleesdagen.nl


Upcoming Events 

 
Wed. 1st February: Study Day, No school for 

children of IDR-ID3/NA1-NA4 

 

Wed. 25 Jan.-Fri. 4 Feb.: Nationale 

Voorleesdagen 

 

Mon. 6th Feb.-10th Feb.: Specialist Teacher Visit 

Week 

 

Fri. 10th Feb: Valentine Disco: ID4, 5, 6/NA6, 7 

and 8 

 

Fri. 24th Feb.: Reports out, School closes 12.30 

 

Mon. 27 Feb.-Fri 3 March: school closed for 

spring holiday 

 

Belangrijke data 

 
Op woensdag 01 feb is er een studiedag voor 

de onderbouw.  Kinderen van de groepen 1 t/

m 4 zijn dan vrij. 

 

25 januari -04 februari,   Voorleesdagen. 

 

Week van 06 februari, vakleerkrachten -

bezoekweek. 

 

Vrijdag 10 februari, Valentijnsdisco voor de 

groepen NA6, 7 en 8 

 

Vrijdag 24 februari rapporten mee, sluit de 

school om 12:30 

 

Maandag 27 februari tot en met vrijdag 03 mrt. 

, voorjaarsvakantie. 

A MONTH IN PICTURES @ NSL 

ID5 helped Harry’s dad, Brian, come up with some ideas following  a "Future of Container 

Terminals" session.  

 

Brian wanted to disrupt the traditional mindset of logistics by introducing the ideas of some 

experts in creative thinking; 9 year old children!  He has presented the ideas of the pupils at a 

meeting in Copenhagen this month.  



A big thank you to Mark from NA7 and his dad who came in to teach ID6 and NA7 about coding. 

We have learned a lot about the tool Scratch to build or own games using coding skills. We look 

forward to building our skills with coding especially now we have good foundations. 

 

Check out the website here: https://scratch.mit.edu/ 

On Tuesday a paediatric First Aid refresher course was held for some of the ID staff.  

https://scratch.mit.edu/

