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Belangrijke data
-

Ma 11 okt: Vakantieschool Taal
Di 12 okt: Spreekuur OKA
Di 12 okt: Rode Loper gr 4 t/m 8
Wo 13 okt: Gevonden
voorwerpen
Do 14 okt: Ateliersessie Framer
Framed gr 1/2B
Do 14 okt: Schooltuinen gr 1/2A
Vr 15 okt: Studiedag STAIJ: alle
leerlingen hele dag vrij
Ma 18 - vr 22 okt: Herfstvakantie
Di 26 okt: Spreekuur OKA
Di 26 okt: Rode Loper gr 5-6
Do 28 okt: Schoolfotograaf
Di 2 nov: Spreekuur OKA
Do 4 nov: Ateliersessie Framer
Framed gr 1/2A
Do 4 nov: Schooltuinen gr 1/2B
Do 4 nov: Rode Loper gr 5
Vr 5 nov: Leerlingenraad
Vr 5 nov: Nieuwsbrief uit
Vr 5 nov: MR-vergadering

Schoolfotograaf
Donderdag 28 oktober komt de
schoolfotograaf weer op school. Hij zal
zoals elk jaar portretten,
broertjes/zusjesfoto’s en klassenfoto’s
gaan maken. Deze kunt u vervolgens
bestellen als u dat wilt. Er is uiteraard
geen enkele verplichting tot afname.
Voor vragen over de schoolfoto’s kunt u
terecht bij juf Sonja (administratie), die
dit schoolfoto’s coördineert.

Ouderbijdrage 21-22 (bijlage)
Als bijlage vindt u nogmaals de 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!

Pilot Schoolstraat (bijlage)
Een half jaar geleden zijn we met de
gemeente Amsterdam in overleg gegaan
over het verbeteren van de
verkeersveiligheid in de Christiaan de
Wetstraat voor onze leerlingen. Dit heeft
nu geleid tot de deelname van de Kaap
aan de pilot “Schoolstraat”. In de bijlage
staat een brief waarin u kunt lezen wat
dat precies betekent en wat er de
komende maanden als proef in de straat
gaat veranderen op de breng- en
haaltijden van de kinderen. We hopen
dat zowel onze eigen ouders als de
andere buurtbewoners hieraan mee gaan
werken om zo een veiliger situatie voor
de kinderen te realiseren. De proef loopt
tot de krokusvakantie in februari. Daarna
zal door de gemeente in overleg met alle
betrokkenen (school en buurt) worden
bepaald of de verandering definitief
wordt.

Gevonden voorwerpen
Woensdag 13 oktober a.s. zullen de
gevonden voorwerpen van de afgelopen
weken door juf Willie buiten voor de
schooldeur op een tafel worden
uitgestald tussen 8.20u en 8.50u. U kunt
dan zelf zien of er iets van uw kind bij is.
Na komende week zullen de spullen die
overblijven worden opgeruimd.

Muziekschool Amsterdam

DKJL Battle

De Muziekschool Amsterdam verzorgt via
meester Gerrit het muziekonderwijs op
de Kaap. Er ligt nu een extra aanbod voor
onze leerlingen waar u ook voor uw kind
gratis gebruik van kunt maken:

Vorige week donderdag vond in Kaap
Centraal de debat-battle plaats tussen
leerlingen van groep 6, 7 en 8. Dit als
sluitstuk van de masterclasses die de
leerlingen de afgelopen weken in de klas
hebben gevolgd vanuit Discussiëren Kun
Je Leren (DKJL). Hieronder een korte
impressie vanuit groep 8:

Zondag 10 oktober 11:00 – 11:45 uur
Music Meets Dummie's Sing ’n
Swing<https://www.muziekschoolamsterda
m.nl/live/music-meets/10-oktober-toscamenten-kinderboekenweek/>
Gratis van Muziekschool Amsterdam
Vrolijke livestream met liedjes en verhalen
door Tosca Menten en band
Ga je ook mee op muzikale
ontdekkingstocht door de boeken van
Tosca Menten?
Zing mee met de knotsgekke liedjes, luister
naar de grappige verhalen. En dans er
vrolijk op los.

Mijn ervaring met DKJL
Hallo allemaal,
Ik ga jullie vertellen over mijn ervaring met
DKJL. Toen de battle begon, vond ik het heel
spannend maar toen ik aan het praten was,
waren alle zenuwen weg. Dus al ben je
zenuwachtig, probeer het. Het is echt super
leuk!
Bshr.

Speciaal voor de kinderboekenweek komt
Tosca Menten, de grappigste
kinderboekenschrijfster van Nederland (o.a.
Dummie de Mummie), naar Muziekschool
Amsterdam.
Samen met haar vaste band Yah Maashi
Mon! neemt Tosca je mee op een doldwaas
avontuur. En het zou zomaar kunnen dat
Dummie er zelf ook is!
Meedoen?
Leuk! Meld je hier aan en ontvang verdere
informatie en de Zoomlink in je
inbox!<https://www.muziekschoolamsterd
am.nl/live/music-meets/aanmeldformuliermusic-meets/>

Fijn weekend allemaal!
Rob van Beek.

