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Belangrijke data
- Ma 16 nov: Start Week tegen
-

kindermishandeling
Ma 16 nov: Vakantieschool Taal
Di 17 nov: Dinsdagmiddagclub
Wo 18 nov: Bezoek wethouder
Ma 23 nov: Vertelcabines op
Nikeplein
Ma 23 nov: Vakantieschool Taal
Di 24 nov: Dinsdagmiddagclub
Vr 27 nov: Leerlingenraad
Vr 27 nov: Nieuwsbrief uit

Ouderbijdrage 20-21 (bijlage)
We vragen alle ouders vriendelijk maar
dringend om zo snel mogelijk de
ouderbijdrage te voldoen voor het
schooljaar 2020-2021. Zeker nu de
feestdagen eraan komen en de school
daarvoor kosten maakt. Een flink deel van
onze ouders heeft dat inmiddels netjes
geregeld. In de bijlage staat informatie
over hoe dat in zijn werk gaat en op
welke manieren u die betaling kunt
regelen. Mede namens alle kinderen
dank daarvoor!

Graag stellen wij ons kort even voor. Wij
zijn Nerine Fritz en Ali Moin, studenten
aan de VU en UvA te Amsterdam. Wij
doen mee aan het Honours Programme,
een extra programma voor gemotiveerde
studenten.
Onderdeel van het Honours Programme
is de cursus 'The City on Two Wheels'.
Hierin gaan wij dieper in op het belang
van fietsen vanuit een cultureel en
sociaal oogpunt.
Als eindopdracht hebben wij een enquête
opgesteld voor ouders en verzorgers over
het leren fietsen van hun kind/kinderen.
Wij willen namelijk meer inzicht krijgen
waarom ouders en verzorgers hun
kinderen leren fietsen en wat zij daarvan
vinden.
Graag vragen wij uw medewerking door
het invullen van deze enquête.
Invullen is geheel vrijblijvend en
bovendien anoniem, de resultaten zullen
enkel gebruikt worden voor
onderwijsdoeleinden.
De enquête bestaat uit 12 vragen en zal
slechts enkele minuten in beslag nemen.
Mocht u willen deelnemen, verzoeken wij
u de enquête voor maandag 23
november in te vullen. Enquêtes die later
zijn ingevuld kunnen wij helaas niet meer
meenemen in de analyse.
Link naar de enquête:
https://forms.gle/F1QnGWPck5nTh32V9

Week tegen kindermishandeling

Bezoek wethouder

De komende week is in Nederland
uitgeroepen tot Week tegen
kindermishandeling. Maandag 23 november
a.s. komt ‘Operatie Periscoop’ met hun
vertelcabines op het Nikeplein tijdens de
pauze van de groepen 6, 7 en 8.
Operatie Periscoop is een vertelproject in
het kader van de week tegen
kindermishandeling (16 t/m 22 november).
Er worden gezellige gele cabines op het
Nikeplein gezet waar kinderen een verhaal
verteld krijgen over een jongen die zich
zorgen maakt over een vriendinnetje. Het
verhaal en de vertellers nodigen de
luisteraars uit hun ideeën en hun
beoordeling over de situatie van het meisje
te geven.
Deze activiteit richt zich op kinderen uit de
groepen 6, 7, 8. Hier onder vindt u via de
links meer informatie over de week tegen
kindermishandeling en een filmpje met het
verhaal:
https://operatieperiscoop.nl/portfolio/oper
atie-vertelcabine/

Woensdag 18 november a.s. brengt de
Amsterdamse wethouder van Onderwijs
Marjolein Moorman een kort bezoek aan
de Kaap. Naar verwachting zal de
wethouder hier aanwezig zijn tussen 13
en 14u. Zij zal tijdens haar bezoek o.a.
kennismaken met onze Leerlingenraad.
Daarnaast zullen wij onze petitie met
handtekeningenlijsten voor een veiliger
verkeerssituatie bij de Kaap aan de
wethouder meegeven.

https://www.weektegenkindermishandeling
.nl/over/

Cameratoezicht (bijlage)
Stadsdeel Oost heeft onlangs
cameratoezicht ingesteld in de buurt. In
de bijgaande brief kunt u meer lezen over
het hoe en waarom.

Handtekeningenactie
Om een veiliger verkeerssituatie voor het
schoolgebouw te bewerkstelligen hebben
we u eerder deze week via de email
gevraagd ons initiatief te ondersteunen
met uw handtekening. Er zijn nu al enkele
tientallen handtekeningen geplaatst op
de lijst in het halletje op school, maar er
kunnen en moeten er nog veel meer bij.
De meeste ouders hebben namelijk nog
niet getekend… De lijsten blijven liggen
tot komende woensdagmorgen. Dus
graag alsnog! U kunt de hele dag
aanbellen en even snel naar binnen voor
het zetten van uw snelle krabbel op de
lijst in het halletje. Bij voorbaat dank!

Een fijn weekend!
Team de Kaap

