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Belangrijke data 
- 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 
- Ma 12 apr: Vakantieschool Taal 
- Di 13 apr: Start Ramadan 
- Di 13 apr: Dinsdagmiddagclub 
- Vr 16 apr: Nieuwsbrief 

 
Prijsvraag (bijlage) 
De stichting die het gerenoveerde Albert 
Wittenbergplein straks gaat beheren 
heeft een prijsvraag uitgeschreven om te 
zoeken naar een nieuwe naam voor het 
prachtige huisje dat daar wordt 
neergezet. Als u of uw kind een goede 
naam weet dan staat in de bijlage hoe u 
kunt meedoen met deze prijsvraag. Wel 
opschieten want uw inzending moet a.s. 
dinsdag al binnen zijn! 

 
 
 
 
 

Quarantaine 
Door positieve corona-tests bij leerlingen 
in onze groep 7 werd de 
schoolorganisatie deze week eigenlijk 
voor de eerste keer echt op zijn kop 
gezet. Groep 7 ging de hele week in 
thuisquarantaine (inclusief leerkrachten, 
broertjes en zusjes) met online-onderwijs 
en ook onze groep 5 had er vandaag last 
van doordat deze leerlingen thuis 
moesten blijven door de quarantaine van 
een leerkracht. Vervelend, maar het is nu 
helaas niet anders. Blijft u de komende 
tijd svp alert op ziekte- en 
verkoudheidsklachten bij uw kinderen en 
bij uzelf en laat testen als dat nodig is. 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Alle gezinnen hebben nu 2 weken 
geleden via hun oudste kind een brief in 
een gesloten envelop mee naar huis 
gekregen. In die brief staat een unieke 
inlogcode (1 per gezin), 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! 
   
 

 
  
 Met vriendelijke groet, 
 
 Rob van Beek 
 Directeur de Kaap.    

 


