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Belangrijke data
- Ma 19 apr: Vakantieschool Taal
- Di 20 apr: Schoolzwemmen gr 5
- Di 20 apr: Dinsdagmiddagclub
- Vr 23 apr: Koningsspelen
- Ma 26 apr: start Week van de
-

Lentekriebels
Di 27 apr: Koningsdag; alle
leerlingen vrij
Vr 30 apr: Meester Michael’s
IJsjesdag
Vr 30 apr: Nieuwsbrief
Ma 3 t/m vr 14 mei: Meivakantie
Ma 17 mei: Vakantieschool Taal
Di 18 mei: Dinsdagmiddagclub
Vr 21 mei: MR-vergadering
Vr 21 mei: Nieuwsbrief

Meester Michael’s IJsjesdag
Na het overlijden van meester Michael,
onze leesvrijwilliger (waar ik u eerder
over berichtte) is met zijn weduwe
afgesproken dat we, om zijn herinnering
levend te houden en om zijn
verbondenheid met de kinderen op de
Kaap te laten zien, voortaan elk jaar op
de laatste vrijdag voor de meivakantie
Meester Michael’s IJsjesdag organiseren.
Op deze dag trakteert meester Michael
alle kinderen en personeelsleden op een
ijsje. Dit jaar gebeurt dat dus voor het
eerst op vrijdag 30 april.

Volgende week vrijdag 23 april zijn de
Koningsspelen. Onder deze noemer
organiseren we op de Kaap onze jaarlijkse
sport- en speldag. Dit jaar doen we dat
op de 2 schoolpleinen en in onze eigen
gymzaal. Binnenkort volgt meer
informatie.

Partou Kinderopvang
Al bijna 4 jaar lang hebben we binnen de
Kaap een intensieve samenwerking
tussen onderwijs en kinderopvang.
Kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar
kunnen bij ons terecht in een veilige en
stimulerende omgeving. Tussen de
kinderopvang en de school vindt steeds
meer uitwisseling plaats van personeel en
ontstaan meer en meer gezamenlijke
activiteiten. Erg mooi dat dat zo kan! Van
de regering mag vanaf a.s. maandag de
BSO weer helemaal gaan draaien. Er is
nog plek in deze groep dus als u voor uw
kind op een of meer dagen behoefte hebt
aan opvang na schooltijd, dan kunt u
bellen of mailen met Alexandra van der
Meulen, manager Partou 06-23947267 of
alexandra.vandermeulen@partou.nl

Flyer activiteiten meivakantie
Als bijlage vindt u een flyer met
activiteiten voor kinderen in de
meivakantie. Voor alle activiteiten geldt
dat u uw kind hiervoor telefonisch moet
aanmelden. Het nummer staat in de flyer.

Met vriendelijke groet,
Rob van Beek
Directeur de Kaap.

