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Belangrijke data 

- Ma22 juni: Vakantieschool Taal 
- Di 23 juni: vervolg 

adviesgesprekken gr 7 
- Wo 24 juni: vervolg 

adviesgesprekken gr 7 
- Vr 26 juni: Leerlingenraad 
- Vr 26 juni: Extra Nieuwsbrief 

groepsbezetting personeel 20-21 
- Ma 29 juni: proefdraaien zij-

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

gr 1 t/m 7; start zomervakantie 

 
Afgelopen weken 
Vanaf vorige week maandag mochten we 
weer met complete groepen gaan werken. 
Doordat iedereen (ook jullie als ouders) 
enorm zijn best doet om de afspraken en 
regels na te leven, verloopt dat eigenlijk 
heel goed. We zijn tevreden hoe het nu gaat 
en als dat nodig is kunnen we zonder 
problemen langere tijd op deze wijze door 
blijven draaien. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Groepsbezetting  20-21 
We zijn bijna rond met de groepsbezetting 
van het personeel voor het nieuwe 
schooljaar. Volgende week ontvangt u een 
extra Nieuwsbrief waarin duidelijk wordt 
met welke collega’s uw kind volgend 
schooljaar te maken krijgt. Nog even geduld 
dus.. 
 

Laatste schooldag 
We hebben een roosterwijziging voor alle 
leerlingen in de laatste schoolweek. Alle 
kinderen hebben op donderdag 2 juli a.s. 
hun laatste schooldag tot 14.15u of 14.30u 
en daarna begint hun zomervakantie. 
Vrijdag 3 juli zijn de kinderen vrij en is alleen 
het personeel op school voor het opruimen 
en inrichten van de leslokalen. 
 

Debatbattle DKJL groep 7 
Gistermorgen nam Donovan Rep namens 
onze school deel aan de Amsterdamse 
Debatbattle van Dicussiëren Kun Je Leren. 
Via een online-verbinding (geregeld door 
meester Bob) kon de klas vanuit school deze 
wedstrijd prima volgen en Donovan 
aanmoedigen en steunen. Donovan ging 
uiteindelijk niet door naar de finale, maar 
kreeg wel verschillende complimenten van 
de jury. Goed gedaan Donny! 

 
Pleintheater 
Jullie kennen vast wel het Pleintheater, waar 
ondanks de Corona-crisis deze zomer af en 
toe hele leuke en interessante dingen gaan  
gebeuren voor kinderen. Via deze link is het 
programma tijdens de zomervakantie te 
zien: https://www.plein-
theater.nl/nieuws/1168/plein-theater-
presenteert-zomerplein-workshops-voor-een-
nieuwe-wereld   

Alvast veel plezier! 
 
  
 Fijn weekend! 
 Team de Kaap 
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