
 

 

 

Nieuwsbrief  
  Vrijdag 5 maart 2021 

 

In deze nieuwsbrief 
- Belangrijke data 
- Draaiboek draait 
- OKA 
- Ouderapp 

 

Belangrijke data 
- Ma 8 mrt: Start afname CITO-M 
- Ma 8 mrt: Start activiteiten 

Talententent 
- Di 9 mrt: Dinsdagmiddagclub    

gr 7 + 8 
- Do 11 mrt: theoretisch 

verkeersexamen gr 7 
- Vr 12 mrt: Nieuwsbrief 
- Ma 15 mrt: Vakantieschool Taal 
- Di 16 mrt: Dinsdagmiddagclub   

gr 7 + 8 
- Wo 17 mrt: Verkiezingen 

Tweede Kamer 
- Vr 19 mrt: Leerlingenraad 
- Vr 19 mrt: Nieuwsbrief 

 
Draaiboek draait 
Afgelopen maandag zijn we weer gestart 
met complete groepen hele dagen naar 
school. Dat is goed verlopen omdat 
iedereen netjes rekening houdt met de 
verschillende begin- , pauze- en 
eindtijden en de verschillende in- en 
uitgangen. En onze ouders blijven keurig 
buiten het gebouw wachten bij het 
brengen en halen. Complimenten! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OKA 
Omdat er al lange tijd geen 
inloopspreekuur op school kan zijn van 
onze Ouder-en Kindadviseur (OKA) 
Gamze, lijkt het handig haar 
contactgegevens nogmaals in deze 
Nieuwsbrief te zetten, zodat u haar 
indien nodig zelf kunt benaderen met 
vragen of problemen die te maken 
hebben met het opgroeien of de 
opvoeding van uw kind: 
Gamze Turkmen 
Ouder- en Kindteam Oud Oost 
06-21135342  
g.turkmen@oktamsterdam.nl  
 

Ouderapp 
De stand van zaken m.b.t. de ouderapp is 
dat vanuit alle groepen nu regelmatig 
berichten worden verstuurd naar de 
ouders toe en dat ongeveer 50% van de 
gezinnen de ouderapp heeft geïnstalleerd 
op de mobiele telefoon of de laptop. Zij 
kunnen deze berichten, foto’s en filmpjes 
nu dus ontvangen en bekijken. We 
streven naar 100% bereik dus nu de 
andere ouders nog. We hebben daarom 
de ouders die de app nog niet 
geactiveerd hebben een activatiemail 
gestuurd, waarmee het snel geregeld kan 
worden. U doet toch ook mee? 
 

 
 
Fijn weekend en tot volgende week. 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
 Rob van Beek 
 Directeur de Kaap.    
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