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Belangrijke data binnenkort 
- Ma 13 jan: 8.30u spreekuur OKA 
- Ma 13 jan: Vakantieschool Taal 
- Di 14 jan: vanaf 8.15u inschrijven 

Talententent 
- Di 14 jan: 13u Financieel 

spreekuur 
- Vr 17 jan: Leerlingenraad 
- Ma 20 jan: 8.30u spreekuur OKA 
- Ma 20 jan: De Rode Loper                

gr 6-7-8 
- Ma 20 jan: Vakantieschool Taal 
- Di 21 jan: 13u Financieel 

spreekuur 
- Vr 24 jan: 8.30u Inloopochtend 

ouders Partou 

 
Inschrijven Talententent 
Eerder deze week hebben de kinderen 
informatie meegekregen over het 
programma van de Talententent voor de 
komende periode. U kunt uw kinderen 
hiervoor aanmelden via 
www.talententent.nl  Voor ouders die 
hulp nodig hebben bij het aanmelden is 
Margriet Batstra van de Talententent 
komende dinsdagmorgen vanaf 8.15u op 
school aanwezig om hierbij te helpen. 
 

Stadspas 
We merken af en toe dat er nog steeds 
gezinnen zijn die geen Stadspas 
gebruiken, terwijl ze daar wel recht op 
hebben. De OKA kan u elke 
maandagmorgen helpen bij het 

aanvragen van de Stadspas voor uw kind, 
zodat u allerlei voordelen en kortingen 
kunt krijgen, bijvoorbeeld bij het betalen 
van de ouderbijdrage. Als dit voor u of uw 
gezin geldt: regel het zo snel mogelijk 
met de hulp van de OKA’s Gamze of 
Justin tijdens hun spreekuur op maandag 
of tijdens het financieel spreekuur op 
dinsdag! 
 

Ouderbijdrage betalen 
Op de achterkant van deze Nieuwsbrief 
treft u nogmaals de informatie aan over 
het betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage 2019-2020 voor uw 
kind(eren). U regelt dat nu toch ook zo 
snel mogelijk?  

 
Drinkwater 
Op verzoek van de gemeente Amsterdam 
worden alle waterleidingen in de stad 
getest op de aanwezigheid van lood in 
het water. In de leidingen van de Kaap is 
geen lood aangetroffen en het 
drinkwater is dan ook veilig om te drinken 
voor ons allemaal. 
 

Volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 
vrijdag 24 januari. 
 
 

 
We wensen u en uw gezin een 
gezond en gelukkig 2020 toe!                     
Team de Kaap. 

 
 

 

http://www.talententent.nl/

