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Belangrijke data:
7 juli – musical groep 8
8 juli – Zomerfeest
12 juli – doordraai-ochtend
14 juli – laatste schooldag
15 juli – start zomervakantie!
29 augustus – eerste schooldag ‘22/’23
5, 6 en 7 september – kamp groepen 7 en 8
15 september – ouderavond voor alle groepen

Volgende nieuwsbrief: 30 augustus 2022

Zomerfeest 8 juli aanstaande
Zo fijn dat we eindelijk weer een groots feest
kunnen vieren!
Vrijdag 8 juli, van 14.30 uur tot 17.30 uur, is het
Zomerfeest wat u samen met uw kind kunt
bezoeken. Er zijn hapjes en drankjes, een loterij met
grootse prijzen, bellenblaas-kunst en een
tweedehands speelgoedmarkt.
Om 15.30 uur wordt de laatste steen van ons mooie
pand onthuld :-)
U kunt ons komen helpen, we hebben echt nog
mensen nodig! De intekenlijsten voor bardiensten
e.d. hangen in de hal, hier staan ook de bakken voor
het inleveren van speelgoed.

Kom op tijd!!
Het is opvallend hoe laat, na 8.30 uur, vele kinderen
de laatste weken naar school komen en/of gebracht
worden.

Om 8.30 uur gaat niet alleen de voordeur dicht maar
starten ook de lessen. U kunt zich voorstellen hoe
vervelend het voor de kinderen én de leerkracht is
als kinderen te laat de klas binnenkomen.
Belangrijk te weten bovendien, is dat te laat komen
iedere dag geregistreerd wordt en gevolgen kan
hebben bij bijvoorbeeld de Leerplichtambtenaar.

Formatie en personele nieuwtjes
Helaas is de formatie op dit moment nog niet rond,
we hebben nog vacature ruimte. Uiteraard zijn we
hier druk mee bezig! We streven ernaar u voor het
Zomerfeest een brief te sturen met daarin de
volledige formatie. De ouders van de groepen 1/2
krijgen dan een aparte brief met daarin de nieuwe
indeling van de groepen ABC.
Enkele nieuwtjes kunnen we wel alvast delen.
Onze conciërge, meester Marcel gaat werken op
een andere school. Hij gaat 5 dagen werken op
basisschool de Kaap, een kleine school dichtbij zijn
huis. Het team neemt uitgebreid en feestelijk
afscheid op vrijdag 15 juli.
Het is gelukt een goede vervanger te vinden,
conciërge zijn is natuurlijk een leuke baan!
Maamar Saber start in de laatste week van de
zomervakantie bij ons en zal 5 dagen per week
aanwezig zijn.
Juf Puck blijft gelukkig nog 2 dagen per week bij
ons werken maar gaat ook een nieuwe uitdaging
aan; ze wordt docent in het voortgezet speciaal
onderwijs. Stoer hè!
Ondernemersschool Fawaka gaat het gehele
schooljaar 1 dag per week burgerschapsonderwijs
geven in de bovenbouw. Hoe dat er in de formatie
uitziet, leest u later.
https://www.fawakaondernemersschool.nl/

Verkeer rondom school na de zomer
In de zomervakantie wordt de bocht in de van
Lohuizenlaan, die gekke oversteek, opnieuw
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ingericht. Dit gaat zorgen voor een veilige oversteek
voor ons allemaal. Ook wordt er een zebrapad
aangelegd op de Cruquiusweg om van en naar
school te kunnen oversteken. Helaas betekent dit
ook dat de verkeersregelaars die ons een jaar lang
zo goed en veilig hebben geholpen er niet meer zijn
in het nieuwe schooljaar. Tijd voor onze eigen
verkeersbrigadiers om het over te nemen! Wilt u
ook brigadier worden? Geef u op via
javaverkeersbrigadier@gmail.com
Aan het begin van het schooljaar zal er weer een
cursusavond zijn, verzorgd door de wijkagent.

Studiedagen 2022-2023
U heeft van ons nog de studiedagen van het
komende schooljaar tegoed. Deze zijn in de laatste
MR vergadering vastgesteld;
donderdag 13 oktober 2022
vrijdag 14 oktober 2022
maandag 14 november 2022
dinsdag 7 februari 2023
woensdag 22 maart 2023
woensdag 17 mei 2023
maandag 26 juni 2023
vrijdag 21 juli 2023
Onderwerpen waar we het komende jaar tijdens
deze studiedagen aan gaan werken: rekenen (we
gaan een nieuwe methode uitzoeken), Engels
(eigen vaardigheid) en de kindcentrumontwikkeling (samen met Partou).
LET OP:
DE GROEPEN 7 EN 8 GAAN OP 5, 6 EN 7
SEPTEMBER OP KAMP!
Voor de volledigheid ook nog de schoolvakanties
van komend jaar;
Herfstvakantie - 15 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie - 24 december 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

Klasbord
Komend schooljaar gaan we werken met de
nieuwste versie van de app Klasbord. Dit betekent
ook dat we een hoop functies hieraan gaan
toevoegen; de jaarkalender, inschrijven voor
gesprekken, documenten bekijken.
Er wordt geen kalender meer gedrukt en uitgereikt.
Dit maakt het downloaden en volgen van de app
onmisbaar! Op de eerste ouderavond, 15 september,
zullen de leerkrachten alles uitleggen over het
gebruik van deze app.

Kapiteinentijd
Komende week ontvangt u een brief met daarin een
update en oproep betreffende “kapiteinentijd”.
Wij wachten met smart op aanmeldingen en
getalenteerde ouders!

Bieb-ouder
We zijn nog op zoek naar 1 bieb-ouder zodat de
bibliotheek ook op dinsdagochtend om 8.30 uur
open kan. Aanmelden kan bij Iris;
iris.wagemaker@dkcdekleinekapitein.nl

Baby-nieuws 😊
Juf Eline is bevallen van Jules! Moeder en zoon
maken het goed. Eline zien we na de herfstvakantie
weer terug op school.
Vrijdag 15 juli is de voorlopig laatste werkdag van juf
Nicole, dan gaat zij met zwangerschapsverlof!

Fijne vakantie en een mooie zomer!
Het team van DKC de kleine kapitein wenst u allen
een hele fijne zomer en vakantie.
We verwachten de kinderen op maandag 29
augustus weer op school, trappelend voor de
voordeur om 8.15 uur 😉
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