Leerlingenraad

Nieuwsbrief
Vrijdag 27 november 2020

In deze nieuwsbrief
-

Een delegatie van de leerlingenraad heeft
een ontmoeting gehad met wethouder
Moorman van onderwijs. Er is een goed
gesprek gevoerd, vele vragen zijn over en
weer gesteld en de wethouder heeft de
Kaap met alle groepen goed kunnen zien.
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Belangrijke data
- Ma 30 nov: Vakantieschool Taal
- Di 1 dec: Dinsdagmiddagclub
- Vr 4 dec: Sinterklaasviering; alle
-

kinderen 12u vrij
Ma 7 dec: Vakantieschool Taal
Di 8 dec: Dinsdagmiddagclub
Vr 11 dec: Leerlingenraad
Vr 11 dec: Nieuwsbrief uit
Ma 14 dec: Vakantieschool Taal
Di 15 dec: Dinsdagmiddagclub
Do 17 dec: Kerstviering
Vr 18 dec: alle kinderen 12u vrij;
start Kerstvakantie t/m vr 1 jan

Ouderbijdrage 20-21 (bijlage)
We vragen ook de laatste ouders
vriendelijk maar dringend om nu nog zo
snel mogelijk de ouderbijdrage te
voldoen voor het schooljaar 2020-2021.
Zeker nu de feestdagen eraan komen en
de school daarvoor kosten maakt. Een
flink deel van onze ouders heeft dat
inmiddels netjes geregeld. In de bijlage
kunt u lezen hoe dat in zijn werk gaat en
op welke manieren u die betaling kunt
regelen. Mede namens alle kinderen
dank daarvoor!

Nike-plein
Het Nike-plein gaat eerder op de schop
dan gepland zo blijkt deze week: de
aannemer is inmiddels van start gegaan
met de nieuwe inrichting. Vooralsnog
hebben we bij het spelen niet veel last
van de werkzaamheden. Laten we hopen
dat dat zo blijft.

AVG Formulier (bijlage)
Als gevolg van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) hebben wij
van alle ouders actuele informatie nodig
om te weten hoe we moeten omgaan
met afbeeldingen (foto/video/film) van
hun kind(eren). In de bijlage zit een AVGformulier waarop u toestemming kunt
geven of wij beeldmateriaal mogen
plaatsen in de Nieuwsbrief, de
Schoolgids/Kalender, op de website of in
de ouderapp. Het formulier na
ondertekening graag z.s.m. inleveren bij
de administratie of de directie. U mag uw
formulier ook inscannen en mailen naar
info@obsdekaap.nl.

Sinterklaasviering
Op vrijdag 4 december zal Sinterklaas in
de ochtend een aangepast bezoek aan de
Kaap brengen. Door de Corona-regels zal
de Sint helaas niet zoals gebruikelijk door
de hele school buiten verwelkomd
kunnen worden met alle ouders daarbij.
Het programma binnen met de kinderen
duurt voor alle groepen tot 12u en
daarna zijn de kinderen de rest van de
dag vrij.

Handtekeningenactie
De actie voor een verkeersveilige
schoolomgeving is ondersteund door
meer dan 80 handtekeningen van ouders.
Dank daarvoor! De brief en de
handtekeningen zijn via de wethouder
terechtgekomen bij Stadsdeel Oost.
Vanuit daar is inmiddels aangegeven dat
er binnenkort overlegd gaat worden met
ons over mogelijke aanpassingen en
oplossingen.
Fijn weekend!
Team de Kaap

