Ouderbijdrage betalen

vrijdag 29 november 2019

Op de achterkant van deze Nieuwsbrief
vindt u nogmaals de informatie over het
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage
2019-2020 voor uw kind(eren). Een
aantal gezinnen heeft inmiddels betaald,
met de Stadspas of op een andere wijze.
U regelt dat toch ook zo snel mogelijk?
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Belangrijke data binnenkort
-

Ma 2 dec: 8.30u Spreekuur OKA
Ma 2 dec: Vakantieschool Taal
Di 3 dec: 13u Financieel
spreekuur
Do 5 dec: Sinterklaasviering; alle
kinderen om 12u vrij
Ma 9 dec: 8.30u Spreekuur OKA
Ma 9 dec: Vakantieschool Taal
Di 10 dec: 13u Financieel
spreekuur
Vr 13 dec: Leerlingenraad
Ma 16 dec: 8.30u Spreekuur OKA
Ma 16 dec: Vakantieschool Taal
Di 17 dec: 13u Financieel
spreekuur
Do 19 dec: Kerstmaaltijd
Vr 20 dec: alle leerlingen 12u vrij
(start Kerstvakantie)

De Kaap is een Jump-In-School. Dat
betekent o.a. dat we willen uitdragen dat
gezonde voeding en beweging belangrijk
zijn. Daarom hebben we op school de
afspraak gemaakt dat leerlingen die
trakteren op hun verjaardag dat doen
met gezonde hapjes zoals bijv. fruit.
Ongezonde traktaties zoals bijvoorbeeld
snoep, chips en taart mogen niet worden
rondgedeeld en gaan met de jarige mee
terug naar huis. Dit geldt uiteraard ook bij
een traktatie voor de leerkrachten: ook zij
hebben recht op een gezonde traktatie!

Spreekuren voor ouders
Op vaste dagen en tijden hebben we op
de Kaap spreekuren voor ouders. Elke
maandag kunt u vanaf 8.30u in gesprek
met de OKA (Ouder/Kindadviseur) in
Kaap Centraal. Op dinsdag kunt u vanaf
13u met al uw vragen over geldzaken
terecht op het financieel spreekuur bij
sociaal raadsvrouw Rania Hamdi, ook in
Kaap Centraal.

Volgende Nieuwsbrief
De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt
op vrijdag 13 december a.s.
Team de Kaap.

