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Bezoek uit Spanje 

Het is alweer een paar maanden 
geleden dat we bezoek hadden uit 
Spanje. Na zijn bezoek aan 
Nederland was Sint nog een stukje 
verder gevaren met zijn stoomboot, 
want hij wilde ook graag de kinderen 
op de Nederlandse school in Aarhus 
bezoeken. Op 10 decemder was het 
eindelijk zover en wachtten meer dan 
100 kinderen, juffen, ouders, opa’s 
en oma’s vol spanning op Sint en zijn 
Pieten. In de feestelijk versierde zaal 
werden alvast wat pepernoten 
gegeten en luidkeels liedjes 
gezongen toen Sint dan eindelijk 
binnenkwam met twee van zijn 
Pieten. Paniekpiet en Rommelpiet 
strooiden volop pepernoten en het 
werd meteen een gezellige boel. 
Rommelpiet was het grote boek kwijt 
en Paniekpiet raakte meteen in 
Paniek. Gelukkig bleef Sint heel 
rustig en werd het boek snel 
teruggevonden. 
Alle kinderen mochten even bij de 
Sint komen en tussendoor werd er 
gezongen en gedanst en konden 
kinderen een Pietendiploma krijgen 
na het afleggen van een heus 
Pietenparcours. Je kon zien dat Sint 
het erg naar zijn zin had en hij was 
blij verrast met zoveel nieuwe Pietjes 
in de zaal! 
 

Er was voor iedereen wat lekkers te 
eten en te drinken, en natuurlijk 
was er de echte gevulde speculaas 
waar velen van smulden. En niet te 
vergeten, bergen pepernoten. 
Op het eind haalden Rommelpiet en 
Paniekpiet twee grote zakken vol 
met kadootjes, en deelden die uit 
aan de kinderen. Ook voor de juffen 
was er een kadootje bij en voor 
Anno, die afscheid heeft genomen 
van zijn bestuursfunctie. Sint 
bedankte hen hartelijk voor hun 
inzet van het afgelopen jaar. 
Na een supergezellige en geslaagde 
middag verlieten Sint en zijn trouwe 
Pieten het feest bij het zingen van 
een afscheidslied. Natuurlijk hopen 
we allemaal dat Sint volgend jaar 
weer langskomt! 
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Koningsdag 

 Net als de afgelopen jaren wordt er 
ook dit jaar weer uitgebreid 
aandacht besteed aan Koningsdag op 
de Nederlandse school. Schrijf de 
volgende twee data vast in je 
aganda, meer info volgt later. 
 

• 22 april: Koningsspelen tijdens 
de les  

• 29 april: Koningsdagsfeest op 
school*  

 
*(houdt er rekening mee dat de les 
deze zaterdag later begint en later is 
afgelopen dan op een normale 
zaterdag) 

Als je je op zaterdag 25 februari 
afvraagt waarom de juffen hun 
mooiste kleding uit de kast hebben 
gehaald, waarom de kinderen zo recht 
op hun stoelen zitten en wie die 
mevrouw is die iedereen vragen stelt…. 
De schoolinspectie komt op bezoek bij 
ons. 
 
Alle basisscholen in Nederlands krijgen 
iedere 4 jaar bezoek van de 
schoolinspectie, aangestuurd door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Deze houdt toezicht op 
de kwaliteit van het onderwijs. 
Vanwege onze aansluiting bij ’Stichting 
Nederlands Onderwijs is het 
Buitenland’ krijgen ook wij bezoek van 
de schoolinspectie. In de hierop 
volgende weken wordt een 
bevindingsrapport openbaargemaakt.  

Schoolinspectie 
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Links op de website 

Of het nu gaat om het onderhouden 
van de Nederlandse taal, het 
motiveren tot het spreken van 
Nederlands, het aanleren, of het 
uitbreiden van de woordenschat… 
De ouders en de school hebben het 
zelfde doel voor ogen: De 
Nederlandse taal van uw kind 
stimuleren. 
 
Dat de juffen niet vaak stil zitten is 
u vast al eens opgevallen. Op onze 
website is nu een overzicht te 
vinden van verschillende tv 
programmas voor kinderen van 
verschillenden leeftijden. 
 
Ga daarom vliegensvlug naar 
nederlandseschool.dk :) 


