Kinderboekenweek “En toen…?”
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Het zal u vast niet zijn ontgaan: de eerste
10 dagen van oktober vormen
traditioneel de Kinderboekenweek. Het
thema is dit jaar: “En toen…?”
Behalve dat we in deze
Kinderboekenweek extra veel plezier
beleven aan het lezen van boeken,
hebben we dit jaar voor alle groepen een
bijzondere activiteit met De Rode Loper
georganiseerd, die past bij het thema van
de Kinderboekenweek 2020. Veel plezier
daarmee allemaal!!

Belangrijke data
-

Ma 5 okt: Gr 1/2 De Rode Loper
“Soep!”
Vakantieschool Taal
Di 6 okt: Gr 5 De Rode Loper
“Kasteel in zicht”
Di 6 okt: Gr 8 De Rode Loper
“Uitgespeeld”
Do 8 okt: Gr 3+4 De Rode Loper
“Robbie en Roef”
Vr 9 okt: Studiedag personeel;
alle leerlingen hele dag vrij
Ma 12 okt - Vr 16 okt:
Herfstvakantie
Do 22 okt: Ontruimingsoefening
gebouw
Vr 30 okt: Leerlingenraad
Vr 30 okt: volgende Nieuwsbrief

Spreekuur OKA
Gamze Turkmen, onze
ouder/kindadviseur (OKA) stopt de
komende weken tijdelijk met de
inloopspreekuren op de Kaap. Dit
vanwege de aangescherpte richtlijnen
rondom Corona. U kunt haar in deze
periode met uw vragen natuurlijk wel
bereiken per telefoon of per e-mail:
Gamze Turkmen 06-21135342
g.turkmen@oktamsterdam.nl

Ouderbijdrage (bijlage)
Ook voor u is het mogelijk om de
ouderbijdrage te voldoen voor het
schooljaar 2020-2021. Een deel van onze
ouders heeft dat inmiddels geregeld.
Mede namens de kinderen dank
daarvoor!
In de bijlage staat informatie over hoe
dat in zijn werk gaat en op welke
manieren u die betaling kunt regelen.

Flyer sportactiviteiten
herfstvakantie (bijlage)
In de bijlage vindt u informatie over
sportactiviteiten in de herfstvakantie.

Kunstlab voor kanjers (bijlage)
In de bijlage vindt u informatie voor het
aanmelden van uw kind voor de cursus
Kunstlab voor kanjers. Deze cursus duurt
30 weken gedurende dit schooljaar.

Een fijn weekend!
Team de Kaap

