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Belangrijke data 
- Vr 19 feb: volgende Nieuwsbrief 
- Ma 22 feb-Vr 26 feb: 

Voorjaarsvakantie 
 

Personele zaken 
Er zijn een aantal zaken te melden m.b.t. 
een andere inzet van ons personeel: 
*we hebben een nieuwe vakleerkracht 
gymnastiek op de Kaap. Hij heet Martijn 
Alberts. Meester Martijn zal de 
gymlessen gaan doen op alle 
woensdagen en een deel van de 
vrijdagen. Op de andere vrijdagen 
worden de gymlessen gedaan door 
meester Kevin.  
*meester Rawin krijgt een andere 
invulling van zijn werkweek. Op maandag 
en vrijdag is hij in groep 4. Op woensdag 
en donderdag is hij in groep 1/2a en op 
dinsdag wordt hij ondersteunend ingezet. 
*juf Carlia en meester Kevin worden op 
de vrijdagen ingezet als leerkracht in 
groep 5. 
*juf Margo zal de komende tijd samen 
met juf Carlia de Dinsdagmiddagclub voor 
haar rekening gaan nemen in gr 7 en 8. 
*juf Jonna gaat op een aantal maandagen 
het Bapo-verlof van juf Joyce vervangen 
en zal op die dagen werken in groep 6. 
*juf Nienke is onze nieuwe LIO (Leraar In 
Opleiding). Zij is op donderdag en vrijdag 
actief in groep 6 onder begeleiding van 
juf Joyce. 

 
 
 

VST en Dinsdagmiddagclub 
Omdat de huidige richtlijnen het mengen 
van groepen kinderen binnen de school 
zoveel mogelijk tegengaan, is het gevolg 
dat we in elk geval tot 1 maart a.s. geen 
activiteiten rond Vakantieschool Taal en 
de Dinsdagmiddagclub kunnen laten 
doorgaan. Hopelijk lukt dat na de 
voorjaarsvakantie wel weer. We houden 
u op de hoogte. 
 
Talententent (bijlagen) 
Het nieuwe blok naschoolse activiteiten 
vanuit de Talententent gaat begin maart 
van start. In de bijlage vindt u alle 
geplande activiteiten waar u uw kind nu 
voor kunt inschrijven via de website van 
de Talententent. Mensen die hun kind 
liever niet online inschrijven kunnen op 
een aantal momenten terecht bij de Biko 
waar mensen aanwezig zijn die u kunnen 
helpen bij de inschrijving. Daarover leest 
u in een brief, die dit keer zowel in het 
Nederlands als in het Somalisch is 
bijgevoegd door de Talententent. 
 

Musical-theaterlessen (bijlage) 
In de Watergraafsmeer worden musical-
theaterlessen voor kinderen 
georganiseerd. Als dat iets zou kunnen 
zijn voor uw kind vindt u in de bijlage 
meer informatie. 
 

 
 Met vriendelijke groet, 
 
 Rob van Beek 
 Directeur de Kaap.    

 


