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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

Bouwwwerk 1-2D

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

Beste ouders/verzorgers,
U ontvangt hierbij de derde nieuwsbrief van het schooljaar. In principe ontvangt u om de week de
nieuwsbrief, mocht er vaker nieuws te melden zijn zullen wij u vaker informeren middels de
nieuwsbrief.
Afscheid Esther van den Berg
Op vrijdag 21 september zal Kunstmagneetschool De Kraal afscheid nemen van de voormalige
directeur, Esther van den Berg. Aan het eind van de middag zal dit met de kinderen gebeuren. U als
ouder bent daarna, van 15.00 uur tot 16.15 uur, van harte welkom om afscheid van haar te nemen.
Dit zal gebeuren met een kopje koffie/thee en wat lekkers. Hierna zullen wij als team afscheid
nemen.
De schoolfotograaf
Volgende week komt de schoolfotograaf weer op school! We hebben ervoor gekozen om dit jaar de
broertjes/zusjes foto op woensdag 19 september na schooltijd te laten plaatsvinden. Om een lange
wachtrij te voorkomen, kunt u uw kinderen inschrijven in blokken van een half uur. De intekenlijst
hangt vanaf vandaag in de school, op het groene prikbord bij de ingang.

Woensdag zijn de onderbouwgroepen aan de beurt en donderdag de groepen 3 t/m 8.
Wij zijn nog dringend op zoek naar helpende handen voor beide dagen. Als u kunt meehelpen om
groepen op te halen en te begeleiden bij de foto’s, geeft u zich dan op bij Kathinka; 0640759178. Als
een hele dag niet lukt maar wel een dagdeel of een uurtje, is dat ook al superfijn!
Vriendelijke groet namens de ouderraad,
Kathinka
Het in- en uitgaan van de school
Wij hebben gemerkt dat veel ouders en kinderen na schooltijd nog in school zijn omdat zij bijv. iets
zijn vergeten. Vanaf heden is de school gesloten vanaf 15.30 uur. Mocht u iets zijn vergeten of ergens
anders voor komen kunt u alleen naar binnen worden gelaten door een medewerker van school, niet
door de BSO.
Daarnaast willen wij benadrukken dat de achteruitgang alleen te gebruiken is bij noodgevallen.
Vanuit Humanitas
Kinderopvang Humanitas, onze partner in het gebouw, is bereid om bij minimaal vijf kinderen de
woensdagmiddag te openen. Mocht u hier interesse in hebben kunt u dit aangeven bij de manager
kinderopvang, Simone van Lagen via svlagen@kinderopvanghumanitas.nl
Mocht u behoefte hebben aan voorschoolse opvang (van 07.30-08.45u), kunt u ook uw interesse bij
haar kenbaar maken. Graag voor 1 oktober 2018, bij voldoende belangstelling wordt gekeken of dit
op de Kraal aangeboden kan worden.
Mocht u normaliter geen gebruik maken van de Buitenschoolse Opvang, maar tijdens de vakanties
en/of studiedagen toch opvang voor uw kind nodig hebben, dan bestaat deze mogelijkheid.
Voor vragen, mail gerust.
Rekenraadsel

Wij wensen u een heel fijn weekend!
Team De Kraal

