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Beste ouders,
Het is de afgelopen weken behoorlijk lastig geweest om de groepen te bemannen. De moeder van juf
Naomi is overleden waardoor ze afwezig is geweest en diverse leerkrachten zijn ziek uitgevallen. We
doen er alles aan om de groepen zo goed mogelijk te bezetten. Zo vragen we parttime werkende
collega’s om extra te komen werken, doen we een beroep op mensen uit ons netwerk en gaat de
directie regelmatig voor de klas. Daarnaast doen we een beroep op leerkrachten vanuit de
vervangingspool waarbij we zijn aangesloten. Zij hebben echter ook een probleem met het vinden
van leerkrachten, omdat er ook vanuit andere scholen veel aanvragen voor vervanging zijn en ze niet
aan de vraag kunnen voldoen.
Wanneer dit allemaal niet lukt, proberen we groepen te verdelen over de andere groepen. Maar dit
is voor niemand wenselijk, want de kinderen die verdeeld worden, zijn dan weliswaar opgevangen,
ze krijgen niet hetzelfde onderwijs als wanneer ze in hun eigen klas zouden zitten. Ook de kinderen
die vanuit andere groepen kinderen “te gast” krijgen in de groep, vinden het lastig dat hun
leerkrachten moeten improviseren en hun aandacht moeten verdelen, wat betekent dat de kinderen
van de groep die niet verdeeld wordt, ook onderwijs en aandacht tekort komen.
Als ook het verdelen van een groep niet mogelijk is omdat een groep bijvoorbeeld te vaak verdeeld
wordt, of een groep te vaak kinderen vanuit andere groepen moet opvangen, kunnen we in
noodgeval vragen of u uw kind thuis kunt houden. Tot een paar weken geleden lukte het ons nog om
dit niet van u te vragen, maar de afgelopen twee weken is dit desondanks twee keer gebeurd.
Wanneer zich dit voordoet, krijgt u hierover (wanneer dit mogelijk is) de avond ervoor een e-mail van
de directie. Wanneer het u niet lukt om dan nog opvang te regelen voor uw kind, kan uw kind
gewoon naar school komen en zal dan worden ondergebracht in een andere groep.
We vinden het allemaal erg vervelend en zijn u dankbaar voor het begrip en de medewerking. Heel
fijn dat er zo veel ouders aangeven dat ze waarderen dat we alles doen om dit te voorkomen.
14 maart Staken
Vanwege het leerkrachtentekort en de nijpende probleem met het vinden van invallers, staken we.
Nadat de provincie Groningen op 14 februari het werk neerlegt, is onze provincie, samen met
Utrecht en Flevoland aan de beurt op 14 maart. De school zal deze dag gesloten zijn, de kinderen
krijgen dan geen les. Bericht vanuit het bestuur volgt, maar u kunt deze datum alvast in de agenda
noteren.
Rapportavond
Donderdag 15 februari is het rapportavond. Binnenkort hangen op de deuren van de klas lijsten
waarop u zich kunt intekenen. Sommige groepen wijken af van de donderdagavond, bijvoorbeeld
omdat het dan voor hen geen werkdag is. Zij plannen het op andere momenten in deze week. Wel

zorgt iedere leerkracht ervoor dat ouders die alleen tijdens de avonduren in de gelegenheid zijn om
het rapport van hun kind te bespreken.
Vrijdag 9 februari krijgt uw kind het rapport mee naar huis, zodat u in de gelegenheid bent zich voor
te bereiden op het gesprek met de leerkracht. We hebben nog niet van alle kinderen de
rapportmappen teruggekregen. Kunt u er indien dat voor u van toepassing is, voor zorgen dat de
map terug komt? Wanneer u de map kwijt bent, of wanneer de map niet meer bruikbaar is, dan kunt
u de map opnieuw van ons kopen voor €5,00 euro. Het is niet mogelijk om zelf een andere map aan
te schaffen.
De nieuwe website is online!

Via www.kunstmagneetschooldekraal.nl komt u op onze website. Hier is meer informatie te vinden
over de school, beleidsdocumenten staan online en er zijn ook foto’s en filmpjes te zien. Bij deze
website hoort ook een app. Op dit moment zijn de leerkrachten bezig om zich dit eigen te maken.
Binnenkort zult u een activatiecode en handleiding voor de app ontvangen. Ook kunt u dan aangeven
dat u geen foto’s van uw zoon/dochter in de app of op de website geplaatst wil hebben.
Interesse in voorschoolse opvang?
Kinderopvang Humanitas, onze partner in het gebouw, is bereid om bij minimaal zes kinderen per
dag een groep te starten voor voorschoolse opvang. Mocht u hier interesse in hebben kunt u dit
aangeven bij de manager kinderopvang, Simone van Lagen via svlagen@kinderopvanghumanitas.nl
Voorlichting over preventie en bestrijding van hoofdluis
Sarah Tegel heeft zich aangemeld als coördinator van de luizenbestrijding op De Kraal. Zij zal op
woensdag 7 februari om 9.00 uur een voorlichting aan alle ouders geven over de preventie en
bestrijding van hoofdluis. Zij geeft tips hoe luizen het beste voorkomen kunnen worden, hoe er
gecontroleerd moet worden en wat u kan doen als uw kind toch luizen heeft. U bent hiervoor van
harte uitgenodigd!

Daarnaast is er op woensdag 14 februari een bijeenkomst met alle luizenouders. Hierin bespreken
we het luizenprotocol van De Kraal en hoe we de luizen gezamenlijk uitbannen. Hiervoor bent u als
luizenouder van harte uitgenodigd.

Een boekenwurm begint te eten aan
de voorkant van de omslag van deel I
van een cito rekentoets en eet door
tot de achterkant van de omslag van
deel III. De drie delen (I, II, III) staan
in een boekje. Elk deel heeft een dikte
van 5 mm.

Hoeveel centimeter dik is het cito
boekje rekenen?

Studiedag 5+6
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
April/meivakantie (inclusief Hemelvaart)
2e Pinksterdag

Leerlingen om 12.00 uur vrij (1/2 studiedag
7)
Studiedag 8+9
Laatste schooldag: leerlingen 12.00 uur vrij
Zomervakantie

5 en 6 februari
26 februari t/m 2 maart
30 maart
2 april
27 april
30 april t/m 11 mei
21 mei

25 mei
15 juni en 18 juni
20 juli
23 juli t/m 3 september 2018

Met vriendelijke groet,
Esther van den Berg & Aafke Straat

