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Belangrijke data:
19 oktober 2018
20 oktober – 28 oktober 2018
29 en 30 oktober 2019
21 december 2018
22 december 2018 – 6 januari 2019
16 februari – 24 februari 2019
25 februari 2019
19 april 2019
20 april – 5 mei 2019
6 mei 2019
30 + 31 mei 2019
10 juni 2019
21 juni 2019
12 juli 2019

Studiedag STAIJ, kinderen vrij
Herfstvakantie
Studiedag 1 en 2
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag 3
Goede vrijdag
Meivakantie
Studiedag 4
Hemelvaartsdag en vrije vrijdag, kinderen vrij
Tweede Pinksterdag, vrije dag
Studiedag 6
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij en start zomervakantie

Algemene informatieavond
Op dinsdag 11 september 2018 is de algemene informatieavond. Wij roepen alle ouders op om
hierbij aanwezig te zijn. Het rooster vindt u hieronder. Wij willen u met name vragen om in de
klassen aanwezig te zijn. Op deze avond maakt u kennis met de andere ouders, wordt er verteld wat
de kinderen gaan doen dit schooljaar en welke doelen de kinderen moeten behalen.
Groepen 1-2A,1-2C,1-2E, 3A,4A, 4C, 5A, 6A, 7A, 8:
19.00-20.00 uur: In de klas
20.00-21.00 uur: In het speellokaal (algemeen gedeelte)
Groepen 1-2B, 1-2D, 3B, 4B, 5B, 5C, 6B, 7B
19.00-20.00 uur: In het speellokaal (algemeen gedeelte
20.00-21.00 uur: In de klas

De start van de dag
De schooldag op De Kraal start om 8.45 uur. De deur gaat om 8.30 uur open, vanaf dat moment zijn
kinderen en ouders welkom. Wij vragen u op tijd op school te zijn en ook om 8.45 uur te vertrekken
zodat de lessen kunnen starten.
Tijdens de inloop kunt u korte mededelingen doen aan de leerkracht of een afspraak maken voor een
vervolggesprek.
Luizen
Hoofdluizen zijn erg vervelend, vooral voor degene die ze heeft, maar ook voor andere mensen in de
omgeving. Hoofdluis verspreidt zich razendsnel. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans dat de
hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. Wij vragen u
daarom nu al regelmatig preventief te kammen.
Wij zijn in iedere groep op zoek naar luizenouders, u kunt zich hiervoor aanmelden bij de
groepsleerkracht. Het volledige luizenprotocol vindt u op onze website.
Kind en motoriek
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Ook dit schooljaar zal er
namens Kind en Motoriek maandelijks een stukje over de motoriek in
de nieuwsbrief verschijnen. Dit kan inhoudelijke informatie zijn, maar
ook motorische oefeningen- en tips voor thuis. Ook dit schooljaar is er een kinderoefentherapeut
van Kind en Motoriek op de school van uw kind aanwezig. De kinderoefentherapeut behandelt
kinderen met motorische problemen in zowel de grove- als fijne motoriek. Op “De Kraal” is Eline van
Rijn de Kinderoefentherapeut. Voor al uw vragen kunt u bij haar terecht (aanwezig op maandag) of
mailen naar eline@kindenmotoriek.nl
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like ons dan op
www.facebook.com/kindenmotoriek
Even voorstellen… Reinouw Kingma en Anne Schaaf
Mijn naam is Reinouw Kingma (37 jaar). Ik woon met mijn vriend en
twee kleintjes net als jullie in Amsterdam Oost. Het stukje
Amsterdam dat steeds bruisender wordt naar mijn idee. Van de vele
horecagelegenheden maak ik dan ook dankbaar gebruik, daarnaast
doe ik aan yoga en kan het zijn dat jullie mij door de buurt zien
hardlopen, maar het allerliefst reis ik de wereld rond.
Mijn ervaring is divers. Ik heb verschillende rollen vervuld binnen
scholen. Zo was ik leerkracht, teamleider, locatieleider,
starterscoach, deed ik IB-werkzaamheden en werkte ik in het
speciaal onderwijs. Deze taken/functies deed ik tot dusver
gecombineerd. Voor mezelf vond ik het tijd om een keuze te maken.
Ik kijk uit naar mijn rol als zorgcoördinator voor de
bovenbouw (groep 5 t/m 8).
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

En ik ben Anne Schaaf (54 jaar) en woon in Almere. Mijn twee zonen zijn
volwassen en leiden hun eigen leven. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, werk
in de tuin en ga naar concerten.
De afgelopen 25 jaar heb ik met veel plezier op basisscholen in Almere gewerkt.
De eerste jaren als leerkracht in groep 1-2 en de afgelopen 7 jaar als intern
begeleider voor groep 1 t/m 4.
Ik had behoefte aan verandering en nieuwe uitdaging. Daarom ben ik erg blij
met mijn nieuwe baan als zorgcoördinator voor de onderbouw (groep 1 t/m 4)
op de Kraal, ik werk fulltime.
We zijn gestart in de voorbereidingsweek en zagen een team dat bevlogen is in hun vak, vol energie
en humor.
Deze week hebben we al veel ouders en kinderen ontmoet en maken de komende weken nog graag
kennis met de rest. Onze deur staat (bijna) altijd open voor korte vragen/mededelingen, maar u kunt
natuurlijk ook een afspraak maken voor een gesprek. Onze e-mailadressen
zijn r.kingma@kunstmagneetschooldekraal.nl en a.schaaf@kunstmagneetschooldekraal.nl.
Vanuit de MR
Speerpunten schooljaar 2018/2019
Op dinsdag 18 september is de eerste MR vergadering van het schooljaar 2018-2019.
Leidraad voor alle MR vergaderingen is de MR jaaragenda. Op dit moment zijn we bezig met het
vormgeven van deze jaaragenda. Deze zal gepubliceerd worden op de website (zie onder voor de
link). Er zijn onderwerpen die ieder jaar terugkeren op de jaaragenda, zoals het jaarplan van school,
waar de ontwikkelpunten van school in staan. Daarnaast zullen de aandachtspunten die uit het
tevredenheidsonderzoek naar voren zijn gekomen op de jaaragenda staan, zoals bijvoorbeeld de
TSO. Dit schooljaar wordt het schoolplan 2019-2023 geschreven. Dit is het vierjaren plan voor de
school, waarop per jaar het jaarplan gebaseerd wordt. De MR zal actief meedenken over het
schoolplan en zo over de toekomst van onze school.
MR verkiezingen
Dit jaar zullen er MR-verkiezingen gehouden worden, omdat een van de OMR leden heeft
aangekondigd te vertrekken. Heeft u interesse of wilt u weten wat het inhoudt om OMR lid te zijn,
stuur ons een mail: mr@kunstmagneetschooldekraal.nl. Meer informatie over de verkiezingen volgt
binnenkort.
Wilt u op de hoogte blijven over wat er wordt besproken tijdens de MR-vergaderingen, lees dan de
notulen. Deze worden gepubliceerd op de website van de kraal:
http://www.kunstmagneetschooldekraal.nl/ onder het kopje ‘ouders’ en vervolgens
‘Medezeggenschapsraad (MR). Hier vindt u ook de jaaragenda 2018-2019.
Wij wensen u een heel fijn weekend!
Team De Kraal

