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Belangrijke data
- 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
Di 6 apr: Dinsdagmiddagclub
Do 8 apr: start Talentproject
Vr 9 apr: Leerlingenraad
Vr 9 apr: Nieuwsbrief
Vr 9 apr: MR-vergadering

Het schoolzwemmen is gelukkig weer
opgestart. Om de scholen in het
zwembad zoveel mogelijk te kunnen
spreiden is ons verzocht de komende
weken op de dinsdagmiddag te komen
zwemmen. Daar werken we graag aan
mee. De komende weken dus
schoolzwemmen voor groep 5 op
dinsdagmiddag van 13.45-14.30u.

Michael van Os overleden
Vorige week is na een ziekbed op 76jarige leeftijd Michael van Os overleden.
De rest van Nederland kende hem als een
bevlogen journalist en eindredacteur bij
verschillende dag- en weekbladen; wij op
de Kaap kenden hem als de man die als
leesvrijwilliger 15 jaar lang elke week
samen met onze leerlingen teksten kwam
lezen en die met hen besprak, om ze op
die manier te helpen bij het beter
beheersen van de Nederlandse Taal en
het begrijpen van de Nederlandse
samenleving. Michael, namens alle
kinderen, ouders en collega’s op de Kaap
bedankt voor alles en vaarwel..

Oudertevredenheidsonderzoek
Alle gezinnen hebben vorige week via
hun oudste kind een brief in een gesloten
envelop mee naar huis gekregen. In die
brief staat een unieke inlogcode,
waarmee u als ouder anoniem mee kunt
doen aan ons
oudertevredenheidsonderzoek.
Het gaat om het beantwoorden van een
paar vragen over de school. Dat kost niet
meer dan 5 minuten van uw tijd. U doet
toch ook mee? We hebben echt minimaal
70% van de ouders hierbij nodig!

Fijn weekend en tot volgende week.
Met vriendelijke groet,
Rob van Beek
Directeur de Kaap.

