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Belangrijke data
-

Ma 22 nov: Vakantieschool Taal
Di 23 nov: Geen spreekuur OKA
Di 23 nov: GGD onderzoek 10jarigen
Wo 24 nov: Spelinloop
Vr 26 nov: Spelinloop
Ma 29 nov: Studiedag personeel:
alle leerlingen hele dag vrij
Di 30 nov: Geen spreekuur OKA
Wo 1 dec: Spelinloop
Vr 3 dec: Viering Sinterklaas: alle
leerlingen 12u vrij
Vr 3 dec: Sinterklaasviering
Vr 3 dec: Geen Spelinloop
Vr 3 dec: Nieuwsbrief uit
Ma 6 dec: Vakantieschool Taal
Wo 8 dec: Spelinloop
Vr 10 dec: Spelinloop

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 23 en 30 november nog geen
inloopspreekuur van Gamze, onze OKA. U
kunt in de tussentijd uw vragen wel
sturen naar g.turkmen@oktamsterdam.nl
Dringende zaken zullen dan door haar
collega’s van het OKT worden opgepakt.

Viering Sinterklaas
Binnen de Corona-richtlijnen en na
overleg met de Goedheiligman zelf is
besloten dat we dit jaar op 3 december
wel een bezoek van Sinterklaas aan de
Kaap gaan krijgen maar dat het
verstandig is geen feestelijke aankomst in
de straat te organiseren met een grote
groep kinderen en ouders bij elkaar. Het
is helaas niet anders…
Ondanks dat gaan we ons best doen om
er op school een geweldige ochtend van
te maken met en voor de kinderen!

Personele zaken
*Juf Khadija is afgelopen woensdag
begonnen aan haar lange verlofperiode.
We verwachten haar pas eind mei 2022
weer op school terug te zien. Tot die tijd
wordt ze in groep 1/2B vervangen door
juf Sannah en bij de Vakantieschool Taal
door juf Chequita.
*Juf Jonna komt inmiddels bijna terug
van haar verlofperiode. Zij is in de
tussentijd bevallen van haar zoon Yunus.
Fijn weekend allemaal!
Rob van Beek.

