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Ontruimingsoefening
Maandag 9 maart zal de eerder
uitgestelde ontruimingsoefening met de
kinderen plaatsvinden. Ook alle op dat
moment aanwezige ouders en personeel
zullen daar die ochtend uiteraard aan
meedoen.

We willen heel graag van alle ouders
weten wat u van de school vindt. Daarom
houden we een
oudertevredenheidsonderzoek. Elk gezin
ontvangt bij deze Nieuwsbrief een eigen
inlogcode waarmee u kunt inloggen en
uw mening als ouder over de school kwijt
kunt. We willen heel graag dat alle
gezinnen hieraan meedoen, het invullen
kost u slechts enkele minuten. U kunt uw
mening geven tot 29 maart, daarna
wordt het onderzoek afgesloten en gaan
we de resultaten in kaart brengen. U
krijgt dan uiteraard een overzicht te zien
waarop de mening van de ouders
zichtbaar wordt. U doet toch ook mee?!

Ouderapp de Kaap
OBS De Kaap heeft nu een app waar u het
laatste nieuws en allerlei andere actuele
zaken op kunt vinden. Ook kunnen er via de
app korte berichten naar u verzonden
worden en de meest actuele nieuwsbrief zal
er te lezen zijn. Wilt u oudere
nieuwsbrieven teruglezen dan kunt u die
vinden op onze eveneens vernieuwde
website (www.dekaap.amsterdam)
De komende tijd zullen de app en website
verder gevuld gaan worden.
Nieuwsgierig? Download de "Basisschool
App" in de app of playstore ,zoek en
selecteer onze school, de app zal dan
standaard op onze school openen. Verderop
in deze Nieuwsbrief vindt u instructies om
dat stap voor stap te kunnen doen. Succes!

Meester André
Meester André neemt de komende tijd
de vervanging van juf Carlia in groep 3
voor zijn rekening. Hij doet dat de ene
week op woensdag-donderdag-vrijdag en
de andere week op donderdag en vrijdag.
Juf Margo blijft de andere dagen in groep
3.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 13 maart.
Fijn weekend!
Team de Kaap.

