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Belangrijke data 
- Ma 27 sept: Vakantieschool Taal 
- Di 28 sept: inloopspreekuur OKA 

Do 30 sept: Debatbattle DKJL  gr 
6-7-8 

- Do 30 sept: Groep 1/2B naar 
kinderatelier Framer Framed 

- Vr 1 okt: Groepen 1/2 naar Artis 
- Ma 4 okt: Vakantieschool Taal 
- Di 5 okt: Dag van de Leraar 
- Di 5 okt: inloopspreekuur OKA 
- Di 5 okt: GMR vergadering 
- Wo 6 okt: Start 

Kinderboekenweek 
- Do 7 okt: Groep 1/2B naar 

Kinderatelier Framer Framed 
- Vr 8 okt: Leerlingenraad 
- Vr 8 okt: Nieuwsbrief uit 

 

Bezetting groep 3 
Door omstandigheden verandert de 
komende periode de bezetting in groep 3 
enigszins. Juf Enise zal er op ma-di-wo 
zijn en juf Margo op do-vr. Juf Touria is in 
de groep op di t/m vr. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kunst en kleuters 
De kleutergroepen gaan binnenkort drie 
keer op donderdagochtend samen met de 
leerkrachten naar Framer Framed. Framer 
Framed is een instelling voor kunst waar de 
Kaap mee samenwerkt. Framer Framed is 
op de Oranje-Vrijstaatkade, vlak bij de 
Hema. De kinderen gaan daar onder 
begeleiding van de leerkrachten en 
kunstenaars werken in het Kinderatelier. 
Kleutergroep B, de groep van juf Khadija en 
juf Lia gaat 3x voor de herfstvakantie. 
Kleutergroep A, de groep van juf Jamila en 
juf Aya gaat 3x na de herfstvakantie. Juf 
Cilia, leerkracht beeldende vorming voor de 
kleuters, gaat met beide groepen mee. 
De kinderen gaan in het kinderatelier van 
alles ontdekken en maken. We houden u 
hiervan voorlopig via de nieuwsbrief op de 
hoogte. Later, als het in verband met de 
Coronamaatregelen weer mogelijk is alle 
ouders in de school te ontvangen, zal er in 
de school ook te zien zijn wat kinderen in 
het Kinderatelier hebben gedaan en 
gemaakt. 
 

 
 

Corona-richtlijnen  
De richtlijnen vanuit de GGD zijn deze 
week aangepast. Kinderen met lichte 
verkoudheidsklachten zonder koorts 
kunnen weer gewoon naar school toe. 
Alleen bij koorts, heftige verkoudheid en 
uiteraard bij een positieve besmetting 
met Corona houdt u uw kind thuis tot de 
klachten over zijn. 



 
 
 

 
 
 
 
Ouderbijdrage 21-22 (bijlage) 
Als bijlage vindt u een brief waarin u 
gevraagd wordt de vrijwillige 
ouderbijdrage voor uw kind(eren) te 
voldoen voor het schooljaar 21-22. Ook 
vindt u in de brief informatie over de 
verschillende manieren waarop u deze 
betaling kunt doen. We hopen en 
verwachten dat u de bijdrage zo snel 
mogelijk betaalt. Bij voorbaat dank! 
 

Geen deelname AOD 
Groep 7 en 8 doen volgende week vrijdag 
door omstandigheden helaas niet mee 
aan de Amsterdamse Olympische Dagen.  
Hopelijk lukt het volgend schooljaar wel 
weer.. 
 

Ouderapp de Kaap (bijlage) 
Hoewel de meeste ouders intussen onze 
ouderapp in gebruik hebben genomen en 
dus goed op de hoogte blijven van wat er 
in en om de klas van hun kind gebeurt, 
merken we dat er ook nog gezinnen zijn 
die informatie missen doordat ze de app 
(nog) niet hebben gedownload. Daarom 
als bijlage nogmaals de instructie hoe u 
dat moet doen. Met deze app blijft ook u 
optimaal geïnformeerd! 
 

Oost Beweegt (bijlage) 
Ter info als bijlage een flyer vanuit Oost 
Beweegt. 

 
Omgaan met buren (bijlage) 
Ter info vanuit de gemeente Amsterdam 
een flyer over de omgang met buren in 
Oud-Oost. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kinderbed 
(advertentie) 
Gratis over te nemen: 
Compleet bed, 1-persoons, 190 x 90 cm. Kleur 
wit, met 2 ladenkasten onder het bed, inclusief 
matras. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar 
info@obsdekaap.nl  

 
  

  
                     
   Fijn weekend allemaal! 
 
   Rob van Beek. 
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