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Belangrijke data 
- Ma 14 dec: Vakantieschool Taal 
- Di 15 dec: Dinsdagmiddagclub 
- Do 17 dec: 12.30u Kerstlunch + 

Kerstviering in de klas 
- Vr 18 dec: alle kinderen 12u vrij; 

start Kerstvakantie t/m vr 1 jan 
- Ma 4 jan: Vakantieschool Taal 
- Di 5 jan: Dinsdagmiddagclub 
- Vr 8 jan: Leerlingenraad 
- Vr 8 jan: Nieuwsbrief uit 
- Ma 11 jan: Vakantieschool Taal 
- Di 12 jan: Dinsdagmiddagclub 

 
Vertrek meester Bart 
Onze vakleerkracht gymnastiek, meester 
Bart, gaat ons binnenkort helaas alweer 
verlaten. Door persoonlijke 
omstandigheden kan hij na de 
kerstvakantie de gymlessen op de Kaap 
niet langer verzorgen. We vinden dat 
heel jammer en willen meester Bart 
bedanken voor zijn enthousiasme de 
afgelopen maanden. We zijn druk bezig 
een opvolger voor hem te zoeken, maar 
dat is op dit moment nog niet gelukt. 
Wordt vervolgd… 
 

Kerstactiviteiten (bijlagen) 
Verschillende organisaties bieden 
speciaal voor de kinderen activiteiten aan 
tijdens de kerstvakantie. In de bijlagen 
vindt u hier een overzicht van. 
 

 

 
Kerstviering 
Door de Corona-richtlijnen van de GGD 
mogen we Kerstmis dit jaar niet zo vieren 
als we gewend zijn. We mogen namelijk 
geen eten laten bereiden en aanleveren 
door ouders, ouders mogen nog steeds 
niet de school in om te helpen en we 
mogen kerst alleen vieren binnen de 
eigen groep en niet met alle groepen 
samen. We hebben daarom de 
kerstmaaltijd en de kerstviering 
aangepast qua inhoud en tijdstip op 
donderdag 17 dec a.s. 
De kinderen hebben die donderdag          
’s ochtends een regulier programma. Na 
de grote pauze om 12.30u begint in de 
eigen klas de kerstlunch. Deze wordt in 
een speciale kerstbox door een 
cateringbedrijf voorverpakt aangeleverd 
voor alle kinderen en personeelsleden. 
Na de lunch rond 13.30u doet elke klas in 
het eigen lokaal een kerstviering met het 
kerstverhaal en liedjes. Op de normale 
tijd (14.15u of 14.30u) kunt u uw kind 
daarna buiten opwachten en meenemen 
naar huis. Vrijdagmorgen zijn alle 
kinderen dan nog tot 12u op school 
voordat de kerstvakantie begint. 
 

AVG Formulier (bijlage) 
Als gevolg van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) hebben wij 
van alle ouders actuele informatie nodig 
om te weten hoe we moeten omgaan 
met afbeeldingen (foto/video/film) van 
hun kind(eren). In de bijlage vindt u 
nogmaals het AVG-formulier waarop u 
toestemming kunt geven of wij 
beeldmateriaal mogen plaatsen in de 
Nieuwsbrief, de Schoolgids/Kalender, op 
de website of in de ouderapp. Het 
formulier na ondertekening graag z.s.m. 
inleveren bij de administratie of de 
directie. U mag uw formulier ook 
invullen, inscannen en mailen naar 
info@obsdekaap.nl.  
 
 
                           Fijn weekend! 
   Team de Kaap 
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