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Belangrijke data binnenkort 
- Ma 27 jan: 9.30u spreekuur OKA 
- Ma 27 jan: De Rode Loper gr 6-7-

8 
- Ma 27 jan: Vakantieschool Taal 
- Di 28 jan: Ontruimingsoefening 
- Di 28 jan: 13u Financieel 

spreekuur 
- Di 28 jan: Theemiddag gr 1/2-3-7 
- Wo 29 jan: Opening Blok 4 De 

Vreedzame School 
- Do 30 jan: Onderwijsstaking; alle 

leerlingen geen school 
- Vr 31 jan: Onderwijsstaking; alle 

leerlingen geen school 
- Ma 3 feb: 8.30u spreekuur OKA 
- Ma 3 feb: Vakantieschool Taal 
- Di 4 feb: 13u Financieel 

spreekuur 
- Di 4 feb: Theemiddag gr 4-5-6-8 
- Wo 5 feb: Studiedag personeel; 

alle leerlingen geen school 
 

Onderwijsstaking 
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. is 
de school gesloten vanwege de landelijke 
onderwijsstaking. 
 

Theemiddagen ouders 
Volgende week en de week erna zijn er 
op dinsdag weer theemiddagen voor de 
ouders in de verschillende groepen. U 
komt toch ook? 
 

 

Ontruimingsoefening 
Dinsdagmorgen a.s. zullen we een 
ontruimingsoefening uitvoeren in het 
gebouw van de Kaap. Dit om met de 
kinderen te oefenen hoe we zo snel en 
veilig mogelijk het gebouw kunnen 
verlaten als dat nodig is, dus bijvoorbeeld 
bij brand. 
 

Kunstwerk 
U heeft vast gezien dat er onlangs een 
kunstwerk is geplaatst in Kaap Centraal 
bestaande uit 3 panelen met gekleurd 
glas. Het gaat om het herplaatsen van 
een kunstwerk dat al in het oude gebouw 
van de Kaap aan de muur hing en nu een 
nieuwe plek heeft gekregen. Mooi he? 
 

Stadspas 
We merken dat er nog steeds gezinnen 
zijn die geen Stadspas gebruiken, terwijl 
ze daar wel recht op hebben. De OKA of 
de sociaal raadsvrouw kunnen u helpen 
bij het aanvragen van de Stadspas voor 
uw kind, zodat u allerlei voordelen en 
kortingen kunt krijgen, bijvoorbeeld bij 
het betalen van de ouderbijdrage. Als dit 
voor u of uw gezin geldt: regel het zo snel 
mogelijk tijdens het spreekuur van de 
OKA op maandag of tijdens het financieel 
spreekuur op dinsdag. 
 

Ouderbijdrage  
Op de achterkant van deze Nieuwsbrief 
treft u nogmaals de informatie aan over 
het betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage 2019-2020 voor uw 
kind(eren). U regelt dat nu toch ook zo 
snel mogelijk?  

 
Volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 
vrijdag 7 februari a.s. 
 

Team de Kaap. 
 
 


