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Belangrijke data
- Ma 12 apr: Vakantieschool Taal
- Di 13 apr: Begin Ramadan
- Di 13 apr: Schoolzwemmen gr 5
- Di 13 apr: Dinsdagmiddagclub
- Vr 16 apr: Nieuwsbrief
- Ma 19 apr: Vakantieschool Taal
- Di 20 apr: Schoolzwemmen gr 5
- Di 20 apr: Dinsdagmiddagclub
- Vr 23 apr: Koningsspelen
- Ma 26 apr: start Week van de
-

Oudertevredenheidsonderzoek
Alle gezinnen hebben enkele weken
geleden via hun oudste kind een brief in
een gesloten envelop mee naar huis
gekregen. In die brief stond een unieke
inlogcode (1 per gezin), waarmee u als
ouder anoniem mee kunt doen aan ons
oudertevredenheidsonderzoek.
Het gaat om het beantwoorden van een
paar vragen over de school. Dat kost niet
meer dan 5 minuten van uw tijd. U doet
toch ook mee? We hebben echt minimaal
70% van de ouders hierbij nodig!

Lentekriebels
Di 27 apr: Koningsdag (alle
leerlingen vrij)
Vr 30 apr: Nieuwsbrief
Ma 3 t/m vr 14 mei: Meivakantie

Personele zaken
Juf Jamila (groep 1/2a) moet op
doktersadvies de komende weken rust en
afstand nemen van school. Dit betekent dat
zij de komende periode tot en met de
meivakantie (5 weken) niet zal kunnen
werken in de klas. We gaan de tijdelijke
afwezigheid van juf Jamila oplossen door
vanaf maandag 12 april a.s. te schuiven met
de inzet van enkele collega’s:
*meester Rawin gaat van maandag t/m
donderdag groep 1/2a draaien en blijft op
vrijdag in groep 4
*juf Jonna gaat op maandag groep 4 draaien
en blijft op di en woe in groep 3
*juf Margo doet op dinsdag de BAPO-dagen
van juf Joyce in groep 6 en blijft op
donderdag en vrijdag in groep 3

Met vriendelijke groet,
Rob van Beek
Directeur de Kaap.

