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Nieuw bestuurslid
Het bestuur was voorheen 2 man
sterk met Alex van der Plas als
voorzitter & secretaries en Anno van
Dillen als penningmeester. Sinds kort
is er een nieuw bestuurslid bij
gekomen. José Bakker neemt de rol
van secretaries op zich. Samen met José erbij is het
team bestaande uit bestuur en juffen nu nog sterker
geworden. Dat is dus uitstekend nieuws!

Zomerafsluiting
Reserveer nu al vast zaterdag
20. juni voor de zomerafsluiting van dit schooljaar
van de Nederlandse school.
De juffen zijn al druk bezig
om iets heel speciaals te
organiseren voor die dag.
Meer details volgen!!

Paaseieren
Ook dit jaar werden de
kinderen van de groepen 1 t/m
4 weer verrast door een aantal
paashazen. Meer dan 30
chocolade paaseitjes lagen
buiten verstopt. Het zoeken en
eten van de eitjes viel bij
iedereen in de smaak! –
Bedankt groep 5 t/m 8 voor
het verstoppen en helpen eten
van al dit lekkers.
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Bibliotheekboeken

Website

Zonder ouders geen school,
dit is maar weer eens
bewezen. Meerdere tassen
met boeken kregen we van
jullie. Hier zijn de juffen en natuurlijk de kinderen erg blij mee! Maar niemand
verraste ons meer dan Hannie Bakker
(de oma van Jalte). Zij overhandigde ons op
Koningsdag niets minder dan 132
leesboekjes voor de middenbouw – volledig
gesponsord door bibliotheek ‘t Zand uit
Noord-Holland. Dit is een bedankje waard!

De vernieuwde website van SNOAa,
www.nederlandseschool.dk, is bijna
klaar. Er is behoorlijk aan gewerkt en
heeft nu ook een nieuwe inhoud
gekregen dankzij de professionele inzet
van Natalie Hanssen. Er missen nog
maar een paar leuke foto’s en nog wat
kleine aanpassingen hier en daar voordat
de
website
helemaal klaar
is. Input en
ideeën voor de
website
zijn
uiteraard altijd
welkom.

VERSLAG KONINGSDAG 2015
Zaterdag 25 april werd KONINGSDAG 2015 gevierd op Moesgård in Århus. Naast de
vele leerlingen van de Nederlandse school en hun ouders waren ook vele andere
Nederlandse bezoekers aanwezig . Nadat juf Nicole namens het organiserende comité
iedereen welkom had geheten, konden zowel kinderen als volwassenen meedoen aan
een groot aantal oud-hollandse spelletjes zoals koekhappen, blikgooien, spijkers
poepen en zaklopen! Daarnaast was er nog een kleine vrijmarkt waar veel speelgoed,
boeken, films en andere spullen levendig verhandeld werd. Van al die activiteiten
kreeg iedereen wel een beetje trek, en daarom had de organisatie voor drinken en een
uitgebreid buffet van typische Nederlandse snacks gezorgd:
blokjes kaas, knakworstjes, gekleurde pannenkoeken, taartjes
en saucijzen-broodjes. Om drie uur heette iedereen de
Nederlandse ambassadeur in Kopenhagen, Eduard
Middeldorp, welkom via een skype verbinding. Eddy ging de
hele verzameling voor in het zingen van het Wilhelmus en
felicitaties aan het adres van de koning, dat beklonken
werd met een glaasje Oranjebitter. Ondanks dat het weer
niet altijd meewerkte, was het een erg gezellige dag!
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