
 
 

 

Nieuwsbrief         
vrijdag 7 februari 2020 

 

In deze nieuwsbrief 
- Belangrijke data binnenkort 
- Financieel spreekuur 
- Rapporten en rapportgesprekken 
- Muzieklessen 2e half jaar 
- Textiel gevraagd 

 

Belangrijke data binnenkort 
- Ma 10 feb: 8.30u spreekuur OKA 
- Vr 14 feb: Leerlingenraad 
- Vr 14 feb: Rapporten mee 
- Ma 17-vr 21 feb: 

Voorjaarsvakantie 
- Ma 24 feb: 8.30u spreekuur OKA 
- Ma 24-do 27 feb: 

Rapportgesprekken 
- Do 27 feb: Theoretisch 

Verkeersexamen gr 7 
- Vr 28 feb: Leerlingenraad 
- Vr 28 feb: Topklas 
- Vr 28 feb: Nieuwsbrief mee 
- Ma 2 mrt: 8.30u spreekuur OKA 
- Ma 2 mrt: Logopedische 

screening gr 1/2 
- Di 3 mrt: Logopedische screening 

gr 1/2  
- Vr 6 mrt: Topklas 
- Vr 6 mrt: MR-vergadering 

 

Financieel spreekuur  
Het financieel spreekuur voor ouders dat 
elke dinsdagmiddag plaatsvond op de 
Kaap is helaas gestopt. Dit komt door 
bezuinigingen bij Dynamo. Met uw 
financiële vragen kunt u voortaan wel 
dagelijks terecht bij het Buurtpunt in de 
3e Oosterparkstraat of elke 
maandagmorgen bij het spreekuur van 
onze OKA op de Kaap.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Rapporten en rapportgesprekken 
Vrijdag 14 februari a.s. krijgen de 
kinderen hun rapport mee. Bij het 
rapport vindt u ook de uitnodiging voor 
het rapportgesprek in de week na de 
voorjaarsvakantie. 
 

 
 

Muzieklessen 2e half jaar 
Volgende week start het 2e half jaar van 
de muzieklessen van de Muziekschool 
Amsterdam. Elke dinsdag krijgen vanaf nu 
de groepen 1/2b-3-4 en 8 muziekles van 
meester Gerrit. Veel plezier allemaal!  

 
Textiel gevraagd 
Voor de lessen Beeldende Vorming kan 
juf Carola extra textiel goed gebruiken. 
Dus heeft u thuis lappen, doeken of 
kleden waar u niets meer mee doet en 
die wij mogen gebruiken bij de BEVO-
lessen dan kunt u deze in een tas of zak 
afgeven of door uw kind mee laten 
brengen naar school. Afgeven kan bij juf 
Carola op maandag of dinsdag en op de 
andere dagen kan dat bij meester Rob. 
 

Volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 
vrijdag 28 februari. 
  
 Fijn weekend! 

  Team de Kaap. 
 
 

 


