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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

Afscheid collega’s
Nadat wij vandaag afscheid hebben genomen van Esther van den Berg nemen wij, als team, volgende
week vrijdag afscheid van andere collega’s.
Carina Lammers , leerkracht groep 4, werkt vrijdag 28 september voor het laatst op De Kraal. Zij
heeft een baan geaccepteerd op de Roald Dahlschool in Zwaag. Zij zal op deze dag ook afscheid
nemen van de leerlingen en ouders.
Ingeborg de Lange (drama) en Esther Pals zijn begin van dit schooljaar gestart op De Indische
Buurtschool. Mocht u hen willen bedanken, door bijv. een kaartje, kan dit voor vrijdag 28 september
worden ingeleverd bij de directie.

Ouderbedankochtend
Afgelopen woensdag was de jaarlijkse ouderbedankochtend.
Wij willen alle ouders die hebben geholpen in het afgelopen
schooljaar nogmaals hartelijk bedanken!
Klassenouderbijeenkomst
Op donderdag 27 september is er vanaf 20.00 uur een
bijeenkomst voor alle klassenouders. Wij roepen alle
klassenouders op om hierbij aanwezig te zijn!
Vanuit de MR
De TSO is dit schooljaar een speerpunt van de MR. Wij willen graag uw mening bij de evaluatie in de
komende MR-vergadering meenemen. Heeft u positieve of kritiekpunten, mail ze naar
mr@kunstmagneetschooldekraal.nl of spreek een van de MR-ouders aan.
Ouder Kind Adviseur

Om jou
te informeren
Ouder- en Kindadviseur
Beste ouders,
Mijn naam is Feyza Uymaz. Ik werk als ouder- en kindadviseur op deze school en in uw wijk op
woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en
opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of vragen over de thuissituatie. Ik kan ook
tips geven over voeding/het dagritme van uw kind/activiteiten in de wijk.
We kijken samen wat er nodig is. Een gesprek kan al voldoende zijn. Als er meer nodig is, maken we
gezamenlijk een plan, ik kan uw kind helpen met advies, gesprekken of een training. Als ouder- en
kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam Oud-Oost. In dit team werken ook
jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken in de hulp. Ook de jeugdgezondheidszorg
wordt vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt de gezondheid van iedere
vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van mijn collega’s.
Ik ben elke vrijdag op school beschikbaar. Het inloopspreekuur is van 09:00 tot 09:30 in de kamer
van de ICC’ers (tegenover de directie). Na het spreekuur ben ik voor afspraken beschikbaar op De
Kraal in dezelfde ruimte. Uiteraard ga ik zorgvuldig om met uw informatie en werk samen met school
als u dat goed vindt. Belangrijk is dat u en uw kind goed en snel geholpen worden.
U kunt mij bereiken via 06 406 676 29, of f.uymaz@oktamsterdam.nl
Meer informatie: www.oktamsterdam.nl

Opleverfeest Oostpoort-Oost op vrijdag 28 september van 16.00-19.00 uur op het schoolplein!
Om half 5 wordt het feest geopend door portefeuillehouder Ivar Manuel. Een kleine foto expositie
neemt u mee in de bouw van Oostpoort-Oost. De foto's zijn gemaakt door Jorgen Veerkamp
bewoner van Tuinwijck. Voor het (nog beter) leren kennen van Oostpoort Oost, kunt u deelnemen
aan een tour van 30 minuten door de lokale buurtgids. Kinderen kunnen op het schoolplein spelen en
worden geschminkt. Ga in gesprek over uw buurt: waar maakt u zich zorgen over, wat gaat er goed?
Waar kunt u zelf iets aan doen en wat heeft u daarbij nodig van de gemeente?
Rekenraadsel
Een boer gaat naar de markt om zijn eieren te
verkopen.
Op het einde van de markt heeft de boer nog
7 eieren over tot een man bij hem komt en
zegt: Ik wil de helft van je eieren en nog een
half ei extra.
Een voorbijganger vond dit wel grappig en
bestelde hetzelfde bij de boer om het hem
moeilijk te maken.
Toch slaagt de boer erin om beide klanten te
bedienen zonder ook maar 1 ei te breken en
er zelfs nog 1 over te houden.
Hoe heeft hij het gedaan?

Wij wensen u een heel fijn weekend!
Team De Kraal

