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Belangrijke data: 

16 mei – start E-toetsen groep 7 
26 en 27 mei – Hemelvaart en vrije vrijdag 
30 mei t/m 2 juni – avond4daagse 
6 juni – 2e Pinksterdag, vrij 
7 juni – studiedag, alle kinderen vrij 
8 t/m 17 juni – E-toetsen groepen 3 t/m 6 
10 juni – OR vergadering 8.30 uur 
13 en 14 juni – schoolfotograaf 
22 juni – MR vergadering 19.00 uur 
24 juni – rapport mee groepen 3 t/m 7 
27 juni t/m 1 juli – rapport en advies gesprekken 

groepen 3 t/m 7 
29 juni - sportdag 
7 juli – musical groep 8 
8 juli – Zomerfeest 
12 juli – doordraai-ochtend 
14 juli – laatste schooldag 
 
15 juli start zomervakantie! 
 

Volgende nieuwsbrief: 28 juni 2022 

 
Gewijzigde data 
We hebben om verschillende redenen een aantal 
data de komende periode gewijzigd, noteer deze 
alstublieft goed in uw agenda: 
 
Sportdag groepen 1 t/m 8 
Niet op 15 juni maar op 29 juni! 
 
E-toetsen 
Groep 7 start in de week van 16 mei met de E-
toetsen. 
De groepen 3 t/m 6 starten op 8 juni met de E-
toetsen. 
Er wordt niet getoetst in de week van de 
avond4daagse. 
 
 

Rapporten  
Door de verschuiving van de toetsen, schuift ook de 
uitreiking van het rapport op. Het rapport gaat op 
24 juni mee, de gesprekken vinden plaats tussen 27 
juni en 1 juli. 
 
Feestje! 
Vrijdag 8 juli, van 14.30 uur tot 17.30 uur gaan we dan 
eindelijk een feestje geven, de “eerste” steen 
onthullen en vieren dat we al een jaar in dit 
prachtige pand zitten! 
We noemen het ons Zomerfeest zoals we dat al 
jaren gewend zijn te vieren. Er zullen dus kraampjes 
komen, hapjes en drankjes, een loterij, muziek en 
uiteraard lekker weer. 
Voor de organisatie hebben we nog wel wat ouders 
nodig…… 
Wilt u ons helpen? We zoeken ouders die helpen 
met de horeca, de speelgoed-verkoop, de loterij en 
het verzamelen van toffe prijzen hiervoor. 
Uiteraard hebben we ook ouders nodig die 
meedenken over de gehele organisatie en 
voorbereiding. 
Voor vragen en aanmelden kunt u een mail sturen 
aan Laura; directie@dkcdekleinekapitein.nl  
 
Inrichting gebouw 
Heeft u al gezien dat we nieuwe, grote, hangende 
en bloeiende planten hebben? 
De gangen, leerpleinen en hal zijn voorzien van 
blijvend groen! 
 
Nieuwe OKA, Nynke 
Mijn naam is Nynke Atsma en ik mag mij hier, als de 
opvolger van Joke Hilbers van het OKT, 
(Ouder en Kind Team) aan u voorstellen; 
na het vertrek van Joke zal het even schakelen zijn 
om te wennen aan iemand anders en een vorm van 
samenwerken te vinden.  
Maar dat gaat zeker goed komen, ga ik vanuit! 
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Als Ouder en Kind Adviseur wil ik er ook graag zijn 
voor de kinderen en ouders van de kleine kapitein 
die raad en daad nodig hebben.  
Voor kleine of grote vragen kunt u mij telefonisch 
bereiken of een e-mail sturen. De voor de 
hand liggende eerste vragen zal ik alvast hier 
beantwoorden; 

• Ja, ik ben een Amsterdammer en ja, zelfs 
een buurtgenoot.  

• Ik ben sinds de jaren ’80 werkzaam in de 
zorg en dat heeft mij nog nimmer verveeld. 

De komende tijd zal ik niet op een vast moment op 
school aanwezig zijn maar voel u vrij om mij te 
contacten. Als Ouder en Kind adviseur werk ik 
onafhankelijk van school en zal niet 
met school overleggen zonder uw toestemming. 
Wanneer het nodig of wenselijk is om af te spreken 
kan dat ook buiten de school of bij u thuis. 
Ik ben mobiel bereikbaar op 06 – 468 127 04 
Mijn email adres is: n.atsma@oktamsterdam.nl 
 
Tot ziens en de vriendelijkste groeten, 
Nynke 
 

Bibliotheek op school 
Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar ouders 
die een half uurtje per week (of om de week) willen 
helpen in de schoolbibliotheek.  
 
Als kinderen hun boek uit hebben mogen ze op het 
moment dat de schoolbibliotheek geopend is een 
nieuw boek lenen. Er zijn momenteel te weinig 
hulpouders, waardoor de bieb niet elke dag 
geopend kan zijn. 
Als u het leuk vindt om ons hierbij te helpen,  
geef u dan op bij:  
Marijke (marijke.vanorden@dkcdekleinekapitein.nl) 
of Iris (iris.wagemaker@dkcdekleinekapitein.nl) 
Hierbij kunt u aangeven op welke dag u zou kunnen 
helpen.  
De bibliotheek is geopend het eerste half uur van de 
schooldag of het laatste half uur. 
 
Alvast bedankt voor uw hulp! 

Baby-nieuws 😊 
Juf Nicole verwacht eind augustus haar eerste 
kindje! Nicole werkt tot het einde van dit schooljaar 
en gaat dan met verlof. 
 
Juf Nikita is in verwachting van haar derde kindje! Zij 
zal bij ons werken tot de herfstvakantie en daarna 
met verlof gaan. 
 
Vakanties 2022-2023 
Start scholen   29 augustus 2022 

Herfstvakantie   15 oktober t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie  24 december 2022 t/m  
8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

2e Paasdag    10 april 2023 

Meivakantie    22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaartsdag  
+ extra dag     18 + 19 mei 2023 

2e Pinksterdag   29 mei 2023 

Zomervakantie   22 juli t/m 3 september 2023 

 
Studiedag waarvan we de datum al zeker weten: 
vrijdag 14 oktober. 
In de volgende nieuwsbrief zullen we de data van de 
overige studiedagen vermelden. Hier moet de MR 
eerst nog mee instemmen. 
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