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Een nieuw schooljaar! 

Een nieuw schooljaar een nieuw begin. Na drie 

maanden zomervakantie is de Nederlandse School 

op zaterdag 12 september weer gestart. Veel 

nieuwe gezichten in de klas, want het aantal 

leerlingen is behoorlijk gegroeid. Maar ook nieuwe 

gezichten voor de klas. We stellen ze in deze krant 

voor. 

Verder besteden we aandacht aan de culturele 

activiteiten die voorbij kwamen, leuke taalweetjes 

en heel veel leuke en mooie tekeningen en 

verhaaltjes van de kinderen over het thema Herfst!  

Dit is de tweede schoolkrant, de volgende komt uit 

in januari 2010. Wil je 

ook iets schrijven of 

heb je op- of 

aanmerkingen. We 

horen het graag! 

Els  

Welkom  op school 

Een week voor de eerste lesdag was er een 

welkomsochtend voor ouders en leerlingen.  

Karen van Loon opende de ochtend en vertelde dat 

de Nederlandse school inmiddels 71 leerlingen 

heeft. Ook start de school dit jaar met een klas in 

het Voortgezet onderwijs.   

Martine Van Meter vertelde vervolgens over  het 

lesprogramma en introduceerde de leerkrachten. 

Vervolgens nam Nicolette Wenemoser het woord 

namens de culturele commissie. Zij benadrukte het 

belang van de aanwezigheid van de leerlingen bij 

deze activiteiten. Cultuur is een belangrijk 

onderdeel van het lesprogramma. Het programma 

voor dit jaar is inmiddels aan alle ouders 

toegestuurd.  

Daarna gingen de kinderen naar hun klas om 

kennis te maken met de juf en hun klasgenoten. De 

ouders konden nog even bijpraten onder het genot 

van een kopje koffie. 

Er was een grote opkomst!! En er was een 

ontspannen sfeer. De kinderen vonden het leuk om 

elkaar weer te zien ....... en de ouders ook! 

Melanie  

 

Zeilen, ja of nee? 

De leerlingen van het voorgezet onderwijs 
hebben zich vastgebeten in een rol in het debat 
om de zeiltocht van Laura. Het verslag is als 
bijlage bij deze krant gevoegd.  

Karen van Loon 
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Aan tafel!  

Eten en snoepen in kinderboeken 

Van het sprookje van Hans en Grietje tot 

Sjakie en de chocoladefabriek van Roald 

Dahl. Meters boekenplanken zijn er te vullen 

met verhalen vol eten, drinken en snoep, 

bestaand of zelfbedacht. Het dagelijkse natje en 

droogje is een onuitputtelijke bron voor verhalen 

in alle soorten en maten. 

De Kinderboekenweek was van 7 tot en met 17 

oktober en stond dit jaar helemaal in het teken 

van eten en snoepen in kinderboeken. 

Lees smakelijk 

Eten en snoepen is voor kinderen dagelijkse 

kost en elk kind kon er dan ook lekker over 

meepraten. Want wat is vies, wat is lekker? Voor 

veel auteurs is eten, drinken en snoepen een 

heerlijke bron voor allerlei smakelijke verhalen. 

Zo eet De Grote Vriendelijke Reus van Roald 

Dahl „snoskommers‟, smult Harry Potter van 

„Smekkies in alle smaken‟ en worden 

volwassenen in Schmidts Pluk van de Petteflet 

weer kind door het eten van „hasselbramenjam‟. 

  

 

 

Deze Kinderboekenweek was de lekkerste ooit! En 

de Nederlanse school heeft met alle groepen een 

prachtig kookboek gemaakt! Helaas viel de 

boekenmarkt dit jaar in het water, maar vergeet niet 

de boeken voor de Koninginnedag vrijmarkt te 

bewaren. 

Marietta 
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De juffen naar school 

Iedere zomer organiseert de Stichting NOB 

(Nederlands Onderwijs Buitenland) een 

driedaagse bijscholing voor alle teamleden van 

gesubsidieerde scholen in het buitenland. 

Tijdens deze bijscholing (in Veldhoven) werden 

dit jaar tien cursussen gegeven, specifiek gericht 

op de situatie van het Nederlands onderwijs in 

het buitenland. 

Er waren 228 deelnemers uit 55 verschillende 

landen aanwezig. Behalve dat we veel kennis 

opdoen is het dus ook erg fijn om ervaringen uit 

te wisselen met andere scholen.  

Ilse Marks heeft de NTC (Nederlandse Taal en 

Cultuur) basiscursus gevolgd en Marianne 

Murdoch de cursus kleuters op NTC. 

Met veel plezier heb ik de cursus: “Met woorden 

in de weer” gevolgd. 'Met woorden in de weer',is  

een methode om de woordenschat van 

basisschoolkinderen te vergroten. Tijdens deze 

cursus werd ons geleerd hoe je als leerkracht 

woorden  en begrippen goed kunt uitleggen. De 

kracht van de werkwijze is het uitleggen van de 

woorden en het opbouwen van een netwerk. 

Woorden worden geclusterd. Hierdoor kunnen 

kinderen woorden beter onthouden.  

Tijdens de leerkrachtenbijeenkomst in augustus 

heb ik mijn ervaringen gedeeld met alle 

leerkrachten van de Nederlandse school in 

Bethedsa. Veel leerkrachten zijn hier enhousiast 

mee aan het werk gegaan. 

Martine Van Meter 

De intocht van de Sint 

Sinterklaas zal dit jaar in Schiedam het eerst voet 

aan wal zetten. Dat heeft Sinterklaas vanaf zijn 

vakantieadres bekendgemaakt.  

 

 

Zaterdag 14 november zal Pakjesboot 12 rond het 

middaguur aanleggen in de haven van Schiedam.  

Natuurlijk zal de haven vol zijn met veel kinderen 

en hun ouders. De intocht zal als altijd live op 

televisie te zien zijn (http://www.nps.nl). 

Els  

 

Het leukste  journaal 

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is er weer 

Het Sinterklaasjournaal op Z@ppelin. Drie dagen 

voor de intocht van de Goedheiligman (18 

november) beginnen de uitzendingen, met nieuws 

en achtergronden over Sinterklaas. Dieuwertje Blok 

presenteert het programma en brengt het laatste 

nieuws over het verblijf van Sinterklaas en zijn 

pieten in Nederland. Uitzending gemist van 

Sinterklaas journaal? Kijk op de website voor de 

herhalingen, maar ook voor leuke spelletjes. De 

website is vanaf 11 november in de lucht: 

http://www.nps.nl/nps/sinterklaasjournaal. 

Melanie 

 

Het Sinterklaasfeest op de ambassade is op 
zaterdag 5 december, aanvang 12:30 pm! Meer 
informatie op de website van De Nederlandse 
Vereniging: 
http://www.dcdutch.org/Events/Sinterklaas2009.   

"Onze Schoolkrant" 
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Hakim 

 

De dromendief steelt de dromen van kinderen. 

Kinderen hebben namelijk de mooiste dromen, 

maar ze hebben vooral ook heel veel dromen. De 

dromendief kan de dromen van heel ver opspeuren 

en dat doet hij met zijn Dromoscoop (zie de helm 

op de foto); hij slaat ze op en neemt ze mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo en Yori kunnen daar uit eigen ervaring over 

vertellen. Op zondag 1 november waren zij bij de 

show van Hakim in het gebouw van de Finse 

Ambassade. 

Els  

 

 

Scheepsjongens van 

de Bontekoe 

In het kader van het Kids Euro Festival werd op 

zondagmiddag 8 november de film "De 

scheepsjongens van de Bontekoe" vertoond. De 

film draaide in La Maison Française. Het is een 

familiefilm geschikt voor kinderen van 8 en ouder. 

Alle leerlingen vanaf groep 4 waren uitgenodigd  

om naar de film te gaan kijken. 

 

Groot (Kinder-) 

dictee op tveee! 

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal beleeft zijn 

20-jarig jubileum!  

Bekende Nederlanders en Vlamingen doen de 

ultieme spellingstoets in de statige ambiance van 

de Eerste Kamer der Staten Generaal op het 

Haagse Binnenhof.  

Gerrit Komrij schrijft dit jaar de tekst. Hij zal het 

ongeveer 270 woorden tellende dictee zelf 

voordragen.  

Taalvirtuoos Komrij schreef onder meer romans, 

gedichten, toneelstukken, essays en tv-kritieken. 

Ook geniet hij faam als bloemlezer van gedichten. 

Woensdag 16 december 2009 wordt de 20e editie 

van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal op 

televisie uitgezonden. 

Het Groot Kinderdictee 2009  wordt 

uitgezonden op zondag 13 december 2009 om 

19.00 uur (Nederlandse tijd dus) op Nederland 

3/Zapp. Voor deze zesde editie worden zestig 

kinderen geselecteerd uit groep 8 van de 

basisschool.  

 

 

"Onze Schoolkrant" 
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Het kinderdictee wordt gepresenteerd door Philip 

Freriks. De locatie is eveneens het gebouw van de 

Eerste Kamer der Staten-Generaal op het 

Binnenhof in Den Haag. 

Wil je je schrijfvaardigheden testen, dan kun je 

meedoen tijdens de uitzending. Het dictee wordt 

volledig, en in stukjes voorgelezen.  Aan het einde 

van de uitzending wordt het dictee besproken. Veel 

succes! 

Els  

 

"What to see, in and 

around DC" 

Heb je onlangs en leuk evenement of museum 

bezocht en wil je je goede ervaringen delen met 

anderen, laat het de redactie weten! 

Newseum 

In het nieuws museum van DC kunnen kinderen 

(en volwassenen) even reporter zijn van een  

nieuwsmoment in DC. Het verslag wordt 

opgenomen en je kunt het via de website van het 

museum downloaden. Maar er is natuurlijk nog  

heel veel meer te doen: http://www.newseum.org. 

Basketball 

Nog geen fan van de Washington Wizards, ga eens 

naar een wedstrijd in het Verizon Center. Kinderen 

betalen slechts $ 5.--  voor  de zondagmiddag 

wedstrijden. 

http://www.nba.com/wizards/tickets/promotions. 

Zoo ligths  

De National Zoo heeft ook dit jaar weer een leuk 

evenement met (milieuvriendelijke) lichtjes in de 

vorm van dieren.  

 

 

 

 

Zoolights is van 4 december tot en met 2 januari. 

Voor kaartjes, kijk op de website: 

http://nationalzoo.si.edu/ 

The Washington  D.C. Temple  

Ook de Mormomen tempel van DC heeft met Kerst 

een prachtig 'festival of lights". Er zijn 16 

verschillende kerstbomen en er zijn avond 

concerten. Kijk op de website bij 'visitor center'. 

Great Falls 

Het is heerlijk wandelen bij Great Falls;  watervallen 

zijn altijd prachtig. Als je geluk hebt, zie je mensen 

met een kano de watervallen afgaan. Een jaarkaart 

voor dit nationale park kost 20 dollar en je kunt 

hiermee de kant van Maryland, maar ook de kant 

van Virginia bezoeken. Ook zijn er veel roofvogels 

te zien en het visitorscenter aan de kant van 

Virginia heeft twee slangen. 

Karin/Els 

 

Een woordenlijst 

onnodig Engels 

Er is een nieuwe woordenlijst, want  

'We gaan funshoppen met de kids in de 

summersale" 

kan niet meer, zegt een aantal Nederlandse taal 
liefhebbenden.  
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De lijst bevat zo'n 11.000 vervangers voor 4500 

Engelse termen en uitdrukkingen.  

Aan het boekje is, onder aanvoering van een 

redactie van vijf mensen, door een groot aantal 

taalliefhebbers meer dan tien jaar gewerkt. Eerder 

werden in eigen beheer bij de stichting Nederlands 

een aantal edities van '... x liever Nederlands' 

uitgegeven. De laatste uitgave, '2400 x liever 

Nederlands', dateert uit 2005 en is omarmd, door, 

onder meer, de redactie van de Vlaamse krant De 

Standaard, het Nederlandse blad Elsevier en, 

deels, opgenomen in het nieuwste stijlboek van De 

Volkskrant. 

Els 

Nieuw op school  

Dit schooljaar is er een aantal nieuwe leerkrachten 

gestart. We stelden hen een aantal vragen: 

Marijn Verhoeven 

Groep: Voortgezet Onderwijs 1 

Waarom woon ik hier:  

Ik ben hier in 1994 gekomen om voor het IMF te 

werken. Ik werk inmiddels bij de Wereldbank. 

Het leukste wat ik heb meegemaakt.  

Dat de eerste toets door iedereen heel goed 

gemaakt werd!  

Verder te vertellen: De Nederlandse school is een 

belangrijk onderdeel van ons bestaan. Daan, Niels, 

Anna en Merel zijn allemaal student! 

Karen van Loon, ik geef les aan VO 2 en 3.  

Waarom woon je in Washington? Ik ben in 1994 

met Marijn meegekomen omdat hij een baan had 

verworven bij het IMF. We wonen hier dus al weer 

een hele tijd (van 2001 tot 2004 even in 

Bangladesh) en gaan waarschijnlijk niet meer terug 

naar Nederland. Ik heb van alles en nog wat 

gedaan en werk momenteel op Sibley Memorial 

Hospital en bij De Nederlandse School (als juf en 

als administrateur). 

 

Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt tijdens 

je werk als juf of meester? 

Ik vind het verrassend leuk om voor de klas te 

staan. Het is ook verrassend hard werken! Vooral 

als ik op vrijdagavond het wederkerend 

voornaamwoord zit te bestuderen, of uit probeer te 

vinden hoe ik het beste het koppelwerkwoord en 

het naamwoordelijk gezegde uit kan leggen... 

 Wat wil je verder nog vertellen over jezelf?  

De VO groep is supergezellig en ik vind het iedere 

week om 8.30 uur weer feest als iedereen binnen 

komt wandelen (in een zonnige stemming). Maar ik 

vind het ook wel weer leuk als het 11.30 uur is, we 

een hoop gedaan hebben, en we de rest van de 

zaterdag kunnen gaan vieren... 

Mijn naam is Monique Macken en ik geef les aan 

Groep 3b.   

Ik ben afgestudeerd als jurist en sta dit jaar voor 

het eerst als leerkracht voor de klas.  Toch is het 

lesgeven voor mij niet nieuw, aangezien ik reeds 

verschillende jaren intensief als hulp in 

verschillende klassen heb meegedraaid. Ik ben 

Nederlandse, geboren in Limburg en woon sinds 5 

jaar in Amerika. Mijn klas bestaat uit 7 kinderen.  

Het is een bijzonder leuke groep kinderen dat  niet 

alleen hard werkt, maar ook goed hun best doet. In 

mijn klas wordt ik geassisteerd door mijn man 

William, die zich hiervoor als vrijwilliger heeft 

opgegeven.   

 

"Onze Schoolkrant" 
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Afgelopen weekend hebben we als beloning voor 

het  maken van huiswerk ons eerste feestje gehad.  

De kinderen zijn verkleed naar school gekomen en 

hebben samen gezellig Halloween gevierd.  

Wat is je naam en aan welke groep geef je les? 

Ilse Marks, groep 5/6 

Waarom woon je in Washington? 

Mijn man, Piet, werkt via Buitenlandse Zaken bij het 

World Resources Institute (WRI), een milieu 

denktank. 

Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt tijdens 

je werk als juf of meester? 

Ik ben nog maar net begonnen als juf en moet nog 

veel leren. Het is leuk om samen met de kinderen 

te leren; zij leren spellen en ik leer "juffen". 

Wat wil je verder nog vertellen over jezelf 

Ik heb 3 kinderen, Maarten, Savanne en Linde. Zij 

zitten ook op de Nederlandse School.  

Wat is je naam en aan welke groep geef je les? 

Ik heet Annelies van Dam, en ik ben de juf van 

groep 7 en 8. Ik woon in Columbia, vlakbij 

Baltimore.  

Ik woon hier omdat ik naar de University of 

Maryland ga voor een master in TESOL (Teaching 

English to Speakers of Other Languages), een hele 

leuke studie. Dit is het eerste jaar dat ik lesgeef op 

de Nederlandse School in Bethesda.  

Het leukste wat ik heb meegemaakt als juf, was 

toen ik Engelse les gaf in een weeshuis in Letland. 

Op de laatste dag, voordat ik wegging, hadden de 

kinderen als verassing een zeer komische 

poppenkast voorstelling voorbereid en opgevoerd, 

half in het Engels, half in het Russisch.   

Wat ik graag nog even kwijt wil, is dat ik het 

geweldig vind om les te mogen geven op de 

Nederlandse School! 

Melanie 

 

 

Leuke boeken over 

tanden 

Ook hele bergen snoep in huis na de Halloween? 

Voor iedereen die een leuk boekje wil gebruiken 

om uit te leggen wat snoep met je tanden doet, een 

aantal suggesties: 

 

Het gekke bekken en gave tandenboek(€ 14.50) 

Marja Baseler, Uitgeverij The house of books.  

Wanneer begin het wisselen en hoe lang gaat dat 

door? Wat is de beste manier 

om tanden te poetsen? Wat 

gebeurt er als er een gaatje 

wordt gevuld? Wanneer is een 

beugel nodig? Alles wat je wilt 

weten over een gezond gebit. 

Vanaf 6 jaar. 

 

Hupsakee toverfee (€ 4,95) 

 N. van den Hurk, Uitgeverij Zwijssen  

Als prins Mauro zijn tanden 

wisselt, zorgt de tandenfee voor 

het vervullen van zijn wensen. 

Maar net even anders dan prins 

Mauro had gedacht. Een 

prentenboek met leuke, 

expressieve tekeningen in kleur. 

Vanaf 4 jaar. 

 

Jibbe wil naar de tandarts (€ 9,75) 

Adrian Verbree, Uitgeverij 

Vuurbaak  

Jibbe is 6. Hij heeft één grote 

wens. Hij wil graag naar de 

tandarts.  

"Onze Schoolkrant" 
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Zijn ouders vinden alles goed wat Jibbe wil. Maar 

naar de tandarts mag hij ab-so-luut niet. Hoe moet 

Jibbe dit nu aanpakken? 

 

Lekker bekkie (€ 10,00) 

Ditte Merle, Uitgeverij Unieboek  

Over holle kiezen, hazentanden, 

kromme beugels, enge boren en 

een klepperend kunstgebit. 

Lekker lezend gidsje boordevol 

leuke en boeiende weetjes over  

het gebit. Geschikt voor 

kinderen vana 9 jaar. 

 

Oeps leert tandenpoetsen (€ 14,90)  

Ursul Scheffer, Uitgeverij Vries-Brouwers 

Oeps is een op een 

manestraal van zijn planeet 

Lamaar naar de aarde  

gekomen. Als hij zijn vriendje 

Lucas ontmoet, ziet hij dat 

Lucas grote gaten in zijn 

mond heeft. Oeps hoort hoe 

Lucas aan die gaten komt en 

hij leert nog veel meer over 

tanden en kiezen. Als hij weer naar huis gaat, heeft 

hij een verrassing van Lucas bij zich: het 

tandenduiveltjesspel! Speel mee! Vanaf 4 jaar. 

 

Els  

  

Huisregels, we kunnen niet 

zonder 

 
Het handboek met onder andere onderstaande 

huisregels, wordt uitgedeeld tijdens de 

ouderbijeenkomst op zaterdag 19 december. 

We brengen deze graag nu alvast onder de 

aandacht. 

 

Parkeren en brengen en halen kinderen 

 U wordt verzocht om uw kind(eren) naar het 

klaslokaal te brengen en ervoor te zorgen dat de 

leerkracht weet dat uw kind gearriveerd is. U 

kunt u kind(eren) niet afzetten op het 

parkeerterrein. 

 

Het is erg belangrijk dat de leerlingen op tijd 

aanwezig zijn bij de les en de lessen niet 

voortijdig te verlaten. Mocht u toch een keer 

later zijn, dan alstublieft uw kind(eren) via de 

hoofdingang van het klaslokalengebouw naar 

het klaslokaal brengen. De hoofdingang van het 

klaslokalen-gebouw bevindt zich onder een 

overkapping, aan de kant van het hoofdgebouw 

van St. Barts, in welk gebouw onze 

bibliotheekkasten staan. 

U moet uw kind(eren) weer op tijd op te halen. 

Kleuters kunnen worden opgehaald bij de 

buitendeur van het klaslokaal, alle andere 

leerlingen worden door hun leerkracht naar de 

hoofdingang gebracht. De school is niet 

verantwoordelijk voor kinderen die niet op tijd 

opgehaald worden. 

Voor de school begint en als de school uit is, 

kunnen kinderen natuurlijk ook buiten spelen, 

maar ouders moeten toezicht houden. 

  

Afwezigheid, laat brengen of eerder ophalen van 

leerlingen 

 Indien u weet dat uw kind(eren) niet 

aanwezig kan/kunnen zijn voor een les, 

dient u de leerkracht tijdig op de hoogte 

stellen zodat eventueel extra huiswerk of 

inhaalwerk meegegeven kan worden.  

 Indien u weet dat u leerlingen later moet 

brengen of eerder moet ophalen, of dat 

iemand anders dan u zelf de leerling 

ophaalt, dan moet de betreffende leerkracht 

hiervan op de hoogte worden gesteld. 

 Kinderen die ziek zijn, koorts of luizen 

hebben kunnen vanzelfsprekend de lessen 

niet bijwonen. 

  

Karen van Loon  

"Onze Schoolkrant" 
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Herfst in de groepen 1 t/m 8 

 

Een nieuwe kleur 

 

Als de zomer haast voorbij is 

staat de herfst al voor de deur. 

Dan krijgen alle groene blaadjes 

stuk voor stuk een nieuwe kleur. 

Soms gaat dat een beetje langzaam 

elke dag een blad of twee. 

Als de boswachter eens tijd heeft 

helpt hij graag een handje mee. 

Hij staat urenlang te zwoegen 

met een verfbord en penseel 

en hij maakt de groene blaadjes 

rood, oranje, bruin of geel. 

Eindelijk het laatste blaadje 

nu zijn alle bomen klaar. 

En als straks de blaadjes gaan vallen 

harkt hij alles bij elkaar! 

 

De kinderen hebben op school gewerkt met het thema Herfst. Zie hieronder het resultaat op de foto's en 

de tekeningen. 

 

"Onze Schoolkrant" 
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Ik vil een stapel met bladren dat is leuk ok maar vot geburt als er een stok er in sit? dat veet ik niet. 

Margot 

Ik ben Linde klop ik findat we tous alma klar for hrfst seen. 
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Colofon 

 

Redactieleden: 

Marietta Shimizu-Larenas 

Melanie Rinsma 

Franke Toornstra 

Els Wildenberg 

Karin van Woerden 

 

 

Bijdragen voor de 

schoolkrant kunnen 

worden gemaild naar: 

wildenbergrob@gmail.com  
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