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Belangrijke data
-

Ma 8 nov: GMR-vergadering
Di 9 nov: geen spreekuur OKA
Wo 10 nov: terugkomdag
schoolfotograaf
Do 11 nov: Ateliersessie FF gr
1/2A
Do 11 nov: Rode Loper gr 5
Ma 15 nov: Vakantieschool Taal
Di 16 nov: geen spreekuur OKA
Do 18 nov: Ateliersessie FF gr
1/2A
Vr 19 nov: Leerlingenraad
Vr 19 nov: Nieuwsbrief
Ma 22 nov: Vakantieschool Taal
Di 23 nov: Spreekuur OKA
Ma 29 nov: Studiedag personeel:
alle leerlingen hele dag vrij
Di 30 nov: Spreekuur OKA
Vr 3 dec: Viering Sinterklaas: alle
leerlingen 12u vrij
Vr 3 dec: Nieuwsbrief

Personele zaken
*Sannah Seljee gaat vanaf 22 november
het bevallingsverlof van juf Khadija
vervangen in gr 1/2B op ma-di en wo.
*Nienke ten Klooster heeft deze week
haar LIO-stage afgerond in gr 6. Na haar
afstuderen gaat ze vanaf begin december
de BAPO-dagen van juf Joyce vervangen
in gr 6. Ze doet dat steeds op donderdag.

*Yamani Moumli kennen we binnen de
Kaap als de vader van Amin (gr 5). Yamani
is sinds deze week ook onze nieuwe
collega binnen het team als
ondersteuner. Hij ondersteunt in een
aantal groepen, surveilleert bij de TSO,
coördineert alle zaken rondom de
Schoolstraat, is voortaan onze Oudercontactpersoon en vertegenwoordigt de
Kaap in de GMR van STAIJ. Hij is elke dag
op school te vinden en aanspreekbaar
voor vragen vanuit de ouders.
Sannah, Nienke en Yamani, veel succes
op de Kaap!

Schoolfotograaf terugkomdag
Voor het fotograferen van de kinderen
die de laatste keer afwezig waren komt
de schoolfotograaf nog een keer terug op
woensdag 10 november a.s.

Spelinloop
Woensdag jl is Dynamo op de Kaap
gestart met een spelinloop bestemd voor
jonge kinderen (peuters) en hun ouders.
De spelinloop is voortaan elke woensdagen vrijdagmorgen van 8.45-11.45u in
Kaap Centraal. U kunt met uw jonge kind
binnenlopen en meedoen zonder vooraf
aan te hoeven melden. Veel plezier!

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. Mede namens de
kinderen bij voorbaat dank!

Geen inloopspreekuur OKA
Door persoonlijke omstandigheden is er
op 9 en 16 nov geen inloopspreekuur van
Gamze, onze OKA.

Gezonde traktaties
Als Gezonde School willen we het eten en
drinken op school voor de kinderen graag
zo gezond mogelijk houden. Bij de 10uurtjes en de lunch lukt dat prima en
houden ook alle ouders daar goed
rekening mee. Helaas merken we dat bij
traktaties van kinderen af en toe
ongezonde zaken worden meegegeven
om uit te delen. We hebben binnen de
school afgesproken dat ongezonde
traktaties als chips, snoep, koek,
chocolade etc. door de leerkracht
ongeopend mee terug worden gegeven
naar huis. Dus: bespaar uw kind zo’n
vervelend moment en geef gezonde
traktaties mee zoals bijv. fruit en groente.
Alvast dank voor uw medewerking!

Fijn weekend allemaal!
Rob van Beek.

