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Belangrijke data 
- Ma 12 juli-vr 20 aug: 

Zomervakantie 
- Ma 23 aug: Eerste schooldag 
- Vr 27 aug: Nieuwsbrief 
- Vr 3 sept: Uitreiking 

Schoolgids/Schoolkalender 21-22 
- Ma 6 sept: Studiedag personeel: 

alle leerlingen hele dag vrij 
- Vr 10 sept: Nieuwsbrief 
- Vr 10 sept: Leerlingenraad 
- Wo 15 sept: Studiedag personeel 

OB; leerlingen groepen 1/2 hele 
dag vrij 
 

Afscheid 
Ook dit schooljaar nemen we helaas weer 
afscheid van enkele collega’s. Meester 
Martijn, onze gym-meester, werkte al op 
2 scholen en heeft er nu voor gekozen 
full-time op de andere school te gaan 
werken. Jammer voor ons! Meester 
Rawin gaat ook definitief vertrekken: hij 
gaat deze zomer emigreren naar 
Oostenrijk. Martijn en Rawin: namens de 
kinderen bedankt voor jullie inzet op de 
Kaap, we gaan jullie echt missen! 
Wie we - niet definitief maar wel een 
tijdje - gaan missen zijn juf Jonna en juf 
Fikria. Zij zijn beiden zwanger en zullen de 
komende maanden niet op school zijn. 
We verwachten beiden later in het 
schooljaar weer terug op school. 
 
 
 
 

Groepsbezetting 21-22 
Doordat de regering extra geld 
beschikbaar heeft gesteld om de effecten 
van de Coronaperiode te bestrijden 
hebben we voor komend schooljaar de 
personeelsbezetting op de groepen 
kunnen uitbreiden. Naast een leerkracht 
is er nu ook een vaste ondersteuner aan 
elke groep gekoppeld. De bezetting ziet 
er dan als volgt uit: 
 
*groep 1/2a: juf Jamila-juf Aya-juf Nefise 
*groep 1/2b: juf Khadija-juf Lia-juf Merve 
*groep 3: juf Enise-juf Margo-juf Touria 
*groep 4: juf Carlia-juf Margo-juf Dilara 
*groep 5: juf Chequita-meester Kevin-juf 
Alice 
*groep 6: juf Joyce-juf Nienke (LIO) 
*groep 7: juf Danielle-meester Kevin 
*groep 8: juf Lara-juf Esther 
 
Juf Aya, juf Dilara, juf Alice en juf Esther 
zijn nieuw op de Kaap. Ook hebben we 
gelukkig weer een nieuwe gym-meester 
kunnen vinden: meester Mitchell. 
Allemaal veel succes op de Kaap! 
 

Midzomer Mokum (bijlage) 
Tijdens de zomervakantie worden er in 
de wijk allerlei activiteiten georganiseerd. 
In de flyer leest u welke dat zijn en hoe 
uw kind hieraan kan meedoen. 
 

Vreedzaam Oost (bijlage) 
De Kaap is een Vreedzame school in een 
Vreedzame wijk. Vreedzaam Oost zoekt 
in de zomervakantie kinder-reporters uit 
de bovenbouw van de Vreedzame 
scholen die verslag willen doen van 
activiteiten. In de bijlage leest u wat dat 
inhoudt en hoe uw kind zich kan 
aanmelden. 
 
 
 Een fijne vakantie allemaal!  
   Rob van Beek   


