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Belangrijke data 

- Ma 29 juni: proefdraaien zij-
instromers diverse groepen 

- Ma 29 juni: Vakantieschool Taal 
- Wo 1 juli: Afscheid gr 8 
- Do 2 juli: Nieuwsbrief 
- Do 2 juli: Laatste schooldag                  

gr 1 t/m 7; start zomervakantie 

 
Afscheid 
Dit jaar moeten we helaas afscheid nemen 
van enkele collega’s die de Kaap gaan 
verlaten. Juf Sasja gaat na de zomervakantie 
als intern begeleider werken op een 
basisschool in Zeewolde en zal dus niet 
meer onze jonge kinderen begeleiden. 
Meester Niek gaat voortaan gymlessen 
geven op een basisschool in Almere (zijn 
woonplaats) en juf Mirjam heeft inmiddels 
definitief afscheid genomen van de kleuters 
waar zij tot een half jaar geleden mee 
gewerkt heeft. Enorm bedankt voor jullie 
inzet allemaal! We gaan jullie missen! 
 

Welkom 
Als er collega’s vertrekken komen er 
gelukkig ook weer anderen voor terug. Als 
opvolger van juf Sasja gaat juf Julia van der 
Lee na de vakantie starten en als opvolger 
van meester Niek wordt meester Bart van 
Ee de nieuwe gymmeester op de Kaap. In de 
eerste Nieuwsbrief na de vakantie zullen zij 
zich wat uitgebreider aan u voorstellen. 
Julia, Bart, veel succes op de Kaap! 

 
 

 
 
 
 
 
 
Groepsbezetting  20-21 
De groepsbezetting ziet er komend  
schooljaar als volgt uit: 
 
Groep 1/2a juf Jamila en meester Bas 
Groep 1/2b juf Khadija en juf Lia 
Groep 3 juf Jonna en juf Margo 
Groep 4 juf Fikria en meester Rawin 
Groep 5 juf Chequita en meester Kevin 
Groep 6 juf Joyce en meester Bas 
Groep 7 juf Lara 
Groep 8 juf Danielle 
 
Ondersteuners op de groepen zijn komend 
schooljaar juf Nefise, juf Merve, juf Cecile, 
meester Kevin en meester Bas.  
  

Midzomer Mokum 
Om de kinderen en jongeren die in de 
stad blijven een leuke vakantie te 
bezorgen, heeft de gemeente het 
zomerprogramma Midzomer Mokum 
bedacht: een programma voor 
Amsterdamse kinderen en jongeren 
tussen 0-23 jaar. Aanmelding voor de 
activiteiten van dit programma is 
grotendeels gratis, of u betaalt alleen een 
kleine bijdrage. U regelt het niet via uw 
school, maar via de website 
www.midzomermokum.nl Daar kan 
iedereen alle activiteiten bekijken. Op de 
website staat ook hoe u uw kind(eren) 
kunt aanmelden. Er zijn genoeg leuke en 
leerzame activiteiten, bijvoorbeeld 
activiteiten op het gebied van sport 
(karate, schaken, skaten, bootcamp), in 
de Openbare Bibliotheken (lezen, taal, 
coderen, dingen zelf maken), culturele 
workshops (theater, muziek, dans) en nog 
veel meer!   
  
 Fijn weekend! 
 Team de Kaap  
 

 
    


