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Belangrijke data: 

9 december – Paarse vrijdag 
 
13 december – 19.00 uur MR-vergadering 
 
22 december – kerstdiner en ouderborrel 
 
23 december – kinderen om 12.00 uur vrij 
 
24 december t/m 8 januari 2023 – kerstvakantie 
 
10 januari – ouderavond groep 8 
 
16 januari – start M-toetsen groep 8 
 

Volgende nieuwsbrief: 17 januari 2023 

Dank OR! 
Het team werd op 5 december traditiegetrouw 
verwend door de OuderRaad. Er was een geweldig 
gedicht van wel 7 pagina’s en een cadeau voor ieder 
teamlid. Dankjulliewel!!! 
  
Paarse vrijdag 
Aanstaande vrijdag, 9 december, besteden we 
aandacht aan “Paarse Vrijdag”; een dag waarop 
wereldwijd scholieren paars dragen om hun 
solidariteit te tonen aan medescholieren die homo, 
biseksueel, lesbisch of 
transgender zijn.  
 
Bij ons op school 
zullen we de nadruk 
leggen op 
verdraagzaamheid, 
respect voor elkaar en 
elkaars voorkeuren. 
We maken hierbij 
gebruik van de poster 
hiernaast. 

Deze dag is een kans om de enorme en geweldige 
diversiteit binnen onze school te benadrukken.  
 
De kleur paars is gekozen omdat in de 
regenboogvlag de kleur paars voor 'spirit' staat. 
 
Kerst op school 
Het mag en het kan weer: ons traditionele 
Kerstdiner! Van 17.30 uur tot 18.45 uur genieten de 
kinderen van een buffet vol thuis gemaakte hapjes. 
Tijdens dit diner is er een borrel in de hal voor de 
ouders. We zullen deze avond voor het eerst 
kennismaken met de schoolband! Zij verzorgen live 
muziek tijdens de ouderborrel. 
 
Intekenlijsten voor de hapjes, drankjes en 
bardiensten zullen binnenkort gedeeld worden. 
Exacte tijden voor deze avond zullen we ook nog 
een aantal keer herhalen en plaatsen op Klasbord. 
 
De kleine kapitein zamelt in! Ouderinitiatief. 
Van 13 december tot en met 21 december zullen er 
kratten in de hal, direct achter de voordeur, staan 
waarin we houdbare producten voor de 
voedselbank Amsterdam zullen verzamelen.  
 
Neem bij de komende boodschappen, als je het zelf 
kunt missen, wat extra producten mee voor hen die 
krapper bij kas zitten. Denk hierbij aan pasta’s, 
houdbare sauzen, rijst, blik groente, crackers, 
ontbijtkoek, houdbaar broodbeleg, appelmoes, 
drinken maar ook chocolade, snoep, koek en of 
luiers / babyvoeding. Alles wat houdbaar is!  
 
From December 13th until December 21st there will 
be crates in the hall where you can donate 
preservable food to the foodbank of Amsterdam. So 
next time when grocery shopping (if you can miss it 
yourself) buy some extra products such as pasta’s, 
rice, soup, oats, canned meat/fish, coffee/tea, 
couscous, oil (olive oil etc.). But also chocolate, 
candy, drinks and put it in the crates. Angelique will 
make sure it will be brought to the foodbank. 
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Together we can help! 
Gulle groet, Angelique Piovillico (moeder Selah 
groep 6)  
 
Oproepen 
Wie kan er woensdagochtend 14 december een 
tijdje komen helpen in de schoolbibliotheek?  
We hebben veel nieuwe leesboeken die 
geplastificeerd moeten worden. We starten om 8.30 
uur. Elk uurtje hulp is meegenomen! 
Je kunt je opgeven bij juf Iris 
(iris.wagemaker@dkcdekleinekapitein.nl) 
Alvast bedankt voor jullie hulp! 
 
We hebben (nog steeds) nieuwe brigadiers nodig!  
Zelfs met de  nieuwe brigadiers lukt het nog niet om 
een hele week te vullen. Het rooster gaat nu uit van 
om de week…..een week wél brigadiers en een week 
niet. Dat is natuurlijk geen ideale situatie, dus:  
kom ons helpen! Wil je ook brigadier worden?  
Geef je op via javaverkeersbrigadier@gmail.com  
 
Personele nieuwtjes 
In groep 5 gaat er na de kerstvakantie iets 
veranderen; juf Ozlem gaat weg en juf Nicole komt 
terug! Ozlem heeft de zwangerschapsvervanging 
van Nicole gedaan. 
Nicole gaat werken op maandag, dinsdag en 
woensdag. Juf Iris blijft twee dagen werken in groep 
5 op donderdag en vrijdag. 
 
Juf Nikita is bevallen van haar derde kindje! Dochter 
Bo is geboren op 20 november. Moeder en kind zijn 
gezond en gelukkig! 
 
Groep 6/7 heeft de afgelopen maanden op 
maandag les gehad van meester Silvino en de 
ondernemersschool Fawaka. Maandag 16 januari is 
hun laatste les. Vanaf 23 januari krijgt groep 8 de 
ondernemerslessen en zal meester Olaf op 
maandag in groep 6/7 lesgeven! 

 
Het team van de kleine kapitein wenst u… 
 

…..een hele fijne vakantie, 
gezellige feestdagen, een gelukkig 
en gezond 2023 én veilig terug op  
9 januari op de Kleine Kapitein! 
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