
 

 

 

Nieuwsbrief         
Vrijdag 30 oktober 2020 

 

In deze nieuwsbrief 
- Belangrijke data 
- Ouderbijdrage 20-21 
- Schoolfotograaf terugkomdag 
- Bezoek wethouder 
- Sint Maarten anders 

 

Belangrijke data 
- Ma 2 nov: Deze week 

groepsbezoeken Intern 
Begeleiders en Directie 

- Ma 9 nov: Deze week 
groepsbesprekingen 

- Ma 9 nov: Muziekvoorstelling     
gr 8 Q-Factory Oostpoort 

- Do 12 nov: Terugkomdag 
schoolfotograaf 

- Vr 13 nov: Leerlingenraad 
- Vr 13 nov: Nieuwsbrief 
- Vr 13 nov: Bijeenkomst MR de 

Kaap 
- Ma 16 nov: Vakantieschool Taal 
- Ma 16 nov: Deze week 

groepsbesprekingen 
- Woe 18 nov: Bezoek wethouder 
- Ma 23 nov: Vakantieschool Taal 
- Ma 23 nov: Start blok 3 De 

Vreedzame School 
- Vr 27 nov: Leerlingenraad 
- Vr 27 nov: Nieuwsbrief 

 
Ouderbijdrage 20-21 (bijlage) 
We vragen alle ouders vriendelijk maar 
dringend om zo snel mogelijk de 
ouderbijdrage te voldoen voor het 
schooljaar 2020-2021. Een flink deel van 
onze ouders heeft dat inmiddels netjes 
geregeld. In de bijlage staat informatie 
over hoe dat in zijn werk gaat en op 
welke manieren u die betaling kunt 
regelen. Mede namens alle kinderen 
dank daarvoor! 
 
 

 
 
 
 

Schoolfotograaf terugkomdag 
Donderdag 12 november komt de 
schoolfotograaf vroeg in de ochtend nog 
even terug op de Kaap om de kinderen te 
fotograferen die op 2  september afwezig 
waren. Als dit voor uw kind geldt dan 
kunt u deze terugkomdag gebruiken voor 
een herkansing.  
 

 
 

Bezoek wethouder 
Woensdag 18 november a.s. brengt de 
Amsterdamse wethouder van Onderwijs 
Marjolein Moorman een kort bezoek aan 
de Kaap. Naar verwachting zal de 
wethouder hier aanwezig zijn tussen 13 
en 14u.  
 

Sint Maarten anders.. 
De gemeente doet via de scholen een 
dringende oproep aan ouders om niet met 
de kinderen langs de deuren te gaan voor 
de viering van Sint Maarten. 
Meer  informatie en tips om het feest in 
kleine kring  thuis te vieren vindt u hier 
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuws
overzicht/sint-maarten/.” 
 
   Een fijn weekend! 
   Team de Kaap  
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