
 

 

 

Nieuwsbrief  
  Vrijdag 12 maart 2021 

 

In deze nieuwsbrief 
- Belangrijke data 
- Oudertevredenheidsonderzoek 
- Ouderapp 
- Verkoudheidsklachten 

 

Belangrijke data 
- Ma 15 mrt: Vakantieschool Taal 
- Di 16 mrt: Dinsdagmiddagclub    
- Wo 17 mrt: Verkiezingen 

Tweede Kamer 
- Vr 19 mrt: Leerlingenraad 
- Vr 19 mrt: Nieuwsbrief 
- Ma 22 mrt: Vakantieschool Taal 
- Di 23 mrt: Dinsdagmiddagclub  
- Vr 26 mrt: Nieuwsbrief 
- Ma 29 mrt: Vakantieschool Taal 
- Di 30 mrt: Dinsdagmiddagclub 
- Do 1 apr: Studiedag personeel; 

alle leerlingen vrij 
- Vr 2 apr: Goede Vrijdag; alle 

leerlingen vrij  
- Ma 5 apr: Tweede Paasdag; alle 

leerlingen vrij  
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Vorig schooljaar hebben we een poging 
gedaan om uw mening te horen over de 
school. Dat deden we door het 
organiseren van een 
oudertevredenheidsonderzoek. Mede 
door Corona is dat niet voldoende gelukt: 
er waren te weinig ouders die hebben 
meegedaan om een betrouwbare uitslag 
te krijgen. Vandaar dat we nu een tweede 
poging doen: alle gezinnen krijgen 
vandaag via hun oudste kind een brief in 
een gesloten envelop mee naar huis.  
 
 
 
 

 
 
 
 
In deze brief staat een unieke inlogcode 
waarmee u anoniem kunt deelnemen aan 
ons tevredenheidsonderzoek. Het gaat 
om het beantwoorden van een paar 
vragen over de school. Het kost niet meer 
dan 5 minuten van uw tijd. Namens de 
Kaap alvast bedankt voor uw deelname! 

 
 

Ouderapp (zie bijlage) 
Het gaat steeds beter met het gebruik 
van de ouderapp. Vanuit de groepen 
worden nu regelmatig berichten, foto’s 
en filmpjes met de ouders gedeeld en 
ouders kunnen daar ook op reageren. 
Omdat nog niet iedereen de ouderapp 
heeft geïnstalleerd en geactiveerd vindt u 
als bijlage nogmaals de instructie 
hiervoor. U doet toch ook met ons mee?? 
 

Verkoudheidsklachten 
Er zijn af en toe vragen van ouders wat te 
doen bij verkoudheidsklachten van hun 
kind. Voor alle duidelijkheid: beleid is dat 
kinderen bij verkoudheidsklachten thuis 
blijven en ziek gemeld worden. Als een 
kind op school verkoudheidsklachten 
vertoont dan wordt het naar huis 
gestuurd. 
 
Fijn weekend en tot volgende week. 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
 Rob van Beek 
 Directeur de Kaap.    


