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Belangrijke data
- Ma 24 mei: 2e Pinksterdag; alle
-

leerlingen vrij
Di 25 mei: Dinsdagmiddagclub
Do 27 mei: Schoolreisje 5-6-7
Vr 28 mei: Leerlingenraad
Vr 28 mei: Nieuwsbrief
Ma 31 mei: Jeugdtandarts op
school
Ma 31 mei: Vakantieschool Taal
Di 1 juni: Dinsdagmiddagclub
Ma 7 juni: Studiedag personeel;
alle leerlingen vrij
Di 8 juni: Studiedag personeel;
alle leerlingen vrij

Schoolreisje
Door het versoepelen van de regels zijn
er gelukkig weer schoolreisjes mogelijk!
Donderdag a.s. gaan de groepen 5-6 en 7
als eerste op schoolreisje. Nadere details
volgen via de groepsleerkrachten. De
groepen 1/2 en de groepen 3 en 4
hebben hun schoolreisjes op een ander
moment en gaan ook naar andere
bestemmingen. Zodra daar meer over
bekend is wordt u ook hierover via de
leerkrachten geïnformeerd.

In maart zijn we begonnen met een
oudertevredenheidsonderzoek waarbij
wij u vroegen online een kort vragenlijstje
te beantwoorden. Helaas hebben daar
nog niet genoeg ouders aan mee gedaan.
Daarom willen we het u makkelijk maken
om dit alsnog te doen voor de school.
Vanaf komende dinsdag staan er elke
ochtend tussen 8.30 en 12u beneden bij
de administratie enkele chromebooks
klaar waarop u het vragenlijstje snel kunt
invullen. Kost u hooguit 5 minuten. U
helpt ons er enorm mee dus: als u toch
uw zoon of dochter naar school komt
brengen de komende weken, vul dan
even het vragenlijstje in voor u weer naar
huis gaat. Bij voorbaat dank!

Schooltandarts
Vanaf maandag 31 mei a.s. zal de
Schooltandarts weer enkele weken
binnen de Kaap te vinden zijn en hier de
kindergebitten controleren en waar nodig
behandelen.

Roeptoeter
In de laatste schoolkrant stond de rubriek
Roeptoeter. Daarin staan elke keer 3
raadsels. Wie de raadsels het eerste heeft
opgelost is tot de eerstvolgende
schoolkrant de slimste van de school..
We hebben nu een winnaar: al aan het
begin van de meivakantie kwam Jerusha
Boot uit groep 6 als eerste met de juiste
oplossingen:
1. Het begint met een T, het eindigt
met een T en er zit T in. Rara wat is
dit? EEN THEEPOT
2. Wat heeft een hals maar geen
hoofd? EEN FLES
3. Wat moet eerst stuk zijn om het te
kunnen gebruiken? EEN EI
Gefeliciteerd Jerusha. De komende weken
ben jij de slimste leerling van de school!

IJsjesdag
Vandaag was op de Kaap de eerste
IJsjesdag als herinnering aan meester
Michael. Was erg lekker!!

Een fijn weekend allemaal!
Rob van Beek

