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12e nieuwsbrief, vrijdag 14 december 2018
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 Even voorstellen… Pim van der Tuuk
 Nieuwe docent Beeldende Vorming
 Vertrek Esther Albus
 Informatie over de Kerstviering
 Begeleiding door Oumayma Ettaibi
 Vacature in de MR
 Cursus reanimatie en AED voor ouders op woensdagavond 6 februari 2019
Belangrijke data:
20 december
Kinderen om 12.00 uur vrij, vanaf 17.15 uur Kerstdiner!
21 december 2018
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij
22 december 2018 – 6 januari 2019
Kerstvakantie
16 februari – 24 februari 2019
Voorjaarsvakantie
25 februari 2019
Studiedag 3
19 april 2019
Goede vrijdag
20 april – 5 mei 2019
Meivakantie
6 mei 2019
Studiedag 4
30 + 31 mei 2019
Hemelvaartsdag en vrije vrijdag, kinderen vrij
10 juni 2019
Tweede Pinksterdag, vrije dag
21 juni 2019
Studiedag 5
12 juli 2019
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij en start zomervakantie
Even voorstellen… Pim van der Tuuk
Mijn naam is Pim van der Tuuk en ik mag met trots zeggen dat ik de nieuwe
onderwijsassistent ben op de kraal. Ik heb hiervoor gewerkt in Uitgeest op een
basisschool, maar toen er een kans voorbij kwam om op deze mooie school te
kunnen werken heb ik die met beide handen aangepakt.
Ik heb de afgelopen 2 weken al gewerkt op de Kraal en heb er ontzettend veel
plezier in. Mijn werkdagen zullen van maandag tot en met vrijdag zijn.
Als u nog vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken.
Nieuwe docent Beeldende Vorming
Afgelopen dinsdag hebben wij een nieuwe docent Beeldende Vorming benoemd. Haar naam is
Noortje Zijlstra. Zij zal na de Kerstvakantie beginnen en zich dan via de nieuwsbrief aan u voorstellen.
Vertrek Esther Albus
Esther Albus, onze voormalig zorgcoördinator, heeft een nieuwe baan gevonden in Rotterdam. Wij
wensen haar veel geluk en plezier toe bij deze nieuwe uitdaging. Esther, bedankt voor jouw inzet op
De Kraal!

Informatie over de Kerstviering
- Denkt u er aan, bord, kom, beker en bestek mee te
geven voor het kerstdiner?
- Graag willen we u eraan herinneren dat we
volgende week donderdag 20 december
een kerstdiner in de klas hebben voor de kinderen
én een kerstdiner (Kraalmaal) in de aula voor
ouders. Daarom vragen we aan de ouders die iets
lekkers maken voor de klas om ook iets extra’s te
maken voor de aula. Dan kunnen we een mooi
buffet inrichten met gerechten van over de hele
wereld. Het lekkerste gerecht wordt door een jury
bekend gemaakt en valt in de prijzen. Tot volgende
week (inloop vanaf 17.15 uur)!
- Tot nu toe zijn er slechts 2 ouders in het kerstkoor.
Er is geoefend en er zijn 3 liedjes uitgezocht,
begeleid op de klarinet. Wie geeft zich nog meer
op?
Tijd: 17.15 tot 17.30.
Plaats: bij de ingang van de school.
Contactpersoon: de vader van Tom (3B) en Nienke
(1-2A) of juf Bianca
Begeleiding door Oumayma Ettaibi
Zoals bekend bij u als ouder, begeleiden Hafida en Oumayma leerlingen die voor een bepaalde
periode extra ondersteuning nodig hebben op een vakgebied. Oumayma staat nu echter drie dagen
in de week voor groep 5C, dit betekent dat zij geen ruimte meer heeft om leerling buiten de groep te
begeleiden. Wij zijn erg blij dat we een onderwijsassistent hebben aangenomen. Pim van der Tuuk is
per 1 december werkzaam op De Kraal. Daarnaast zal Eva Kuijpers de leerkrachten ondersteunen
door met groepjes leerlingen te werken. Dit zorgt ervoor dat de begeleiding van deze leerlingen
gecontinueerd kan worden.
Na de toetsperiode in januari worden plannen geëvalueerd en wordt er opnieuw gekeken welke
leerlingen extra begeleiding binnen of buiten de groep nodig hebben en hoe dit georganiseerd kan
worden.
De leerkracht van uw kind zal u hiervan op de hoogte brengen.

Deze week heeft Zainedin uit groep 4 aangegeven
dat hij later graag schooldirecteur wilt worden. We
hebben tijdens het maken van deze nieuwsbrief
even geoefend en wij vinden dat dit helemaal bij
hem past!

Vacature in de MR
In het nieuwe jaar zal Thekla Heuberger de Medezeggenschapsraad (MR) verlaten. Hierdoor ontstaat
er een vacature die we graag door een nieuwe ouder zien ingevuld. Hiervoor vragen wij uw
aandacht!
Welke ouder wil zich verkiesbaar stellen om samen met de overige ouders (Sylvia Witteveen,
kinderen in groep 5 en 6, Karin Bouman, kinderen in groep 4 en 8 en Joost Siegman, kinderen in
groep 5 en 6) en de leerkrachten (Larissa den Dunnen, groep 3B, Naomie Lautoe, groep 6A, Janneke
Verbiest, groep 5A en Daan Swart, groep 5B) overleg te voeren over het beleid van de school en
daarmee de belangen van de kinderen te behartigen?
Is dit iets voor u?
Op de website van de school (www.kunstmagneetschooldekraal.nl) kunt u e.e.a. lezen over de
Medezeggenschapsraad.
Voor vragen kunt u ook één van ons aanspreken.
U kunt zich tot 15 januari opgeven door een bericht te sturen naar
mr@kunstmagneetschooldekraal.nl of u meldt zich aan bij één van ons.
Wij moedigen ook zeker ouders met een kind in één van de onderbouwgroepen aan om te reageren.
De verkiezingen zullen plaatsvinden in januari.
Namens de verkiezingscommissie,
Joost Siegman.
Cursus Reanimatie & AED
BHV in bedrijf biedt de volgende cursus aan:
De cursus Reanimatie & AED leert u om snel en effectief op te treden na een ongeval. Tijdens de
cursus gaat u aan de slag met levensreddende handelingen, reanimatie in combinatie met het
gebruik van de AED (defibrillator). De cursus wordt gegeven door een ervaren Rode/Oranje Kruis
docent.
Data cursus: Woensdag 6 februari 2019 van 19:00-21:00 uur
Locatie: De Kraal
Voor vragen kunt u contact opnemen met Vincent Sewgobind tel: 06-48155285 of mailen naar
info@bhvinc.nl
Het kan zijn dat sommige zorgverzekeraars de cursus volledig vergoeden!
Meer informatie en aanmelden, zie bijlage bij deze nieuwsbrief!
Wij wensen u een heel fijn weekend!
Team De Kraal

