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5e nieuwsbrief, vrijdag 28 september 2018
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Klassenouders
- Douchen na gym
- Gezonde traktaties en lunchtrommels
- De rode loper: Talentenketting
- Bewegen is belangrijk door Erik Scherder op woensdag 7 november 2018
- Kind & Motoriek
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

Klassenouders
Op donderdag 27 november was er een
bijeenkomst van de klassenouders. Er was een
enorme opkomst! Op deze avond zijn de taken
en verwachtingen van de klassenouders met
elkaar besproken. Klassenouders, bedankt voor
jullie aanwezigheid en veel succes en plezier in
het komende schooljaar!

Q-dialogue voor het schoolplan
Op korte termijn kunt u een mail ontvangen van B&T, het adviesbureau dat ons helpt bij het
schrijven van ons schoolplan. U krijgt één vraag: Wat zou u als nieuwe directeur willen veranderen op
De Kraal? Deze input nemen wij mee in ons traject bij het schrijven van het nieuwe schoolplan. Alvast
hartelijk dank!
Douchen na gym
In onze schoolgids staat dat er vanaf groep 4 na de gymles wordt gedoucht. Vanaf heden laten wij dit
beleid los. Kinderen zijn op De Kraal niet verplicht om te douchen. Wel willen wij ouders en kinderen
adviseren om zich na de gymles op te frissen door gebruik van bijvoorbeeld een washandje.
Uiteraard kan er wel gedoucht worden. Ook kan in de hogere groepen ook deodorant meegenomen
worden, let wel: uitsluitend deo-rollers.
Gezonde traktaties en lunchtrommels
De Kraal stimuleert gezond eten. De afspraak op school is dat er één onderdeel in de traktatie zoet
mag zijn, zoals bijv. een fruitstokje met een snoepje erop. Wij zien ook graag gezonde
lunchtrommels. Enkele foto’s ter inspiratie vindt u hieronder.

De rode loper: Talentenketting
Dit is het mooie resultaat van het samenwerkingsverband project de Talenten Ketting in de twee
groepen 7!

Bewegen is belangrijk door Erik Scherder op woensdag 7 november 2018
Bewegen is belangrijk om gezond te blijven, zeker voor kinderen en jongeren. Dat is de belangrijke
boodschap van professor Erik Scherder. Stadsdeel Oost, GGD Amsterdam, Basisschool de Dapper en
Jungle Amsterdam nodigen alle ouders van de Dapperbuurt en Transvaalbuurt uit voor de
bijeenkomst "Actieve kinderen zijn blije kinderen". Ouders ontdekken onder leiding van professor
Erik Scherder hoe zij zelf het verschil kunnen maken!

Kind & Motoriek
Het is herfst! Dat betekent dat de blaadjes van de bomen
vallen en de regenjassen en laarzen weer uit de kast kunnen.
Tijd om een herfstkaart te knutselen! Door het maken van
deze opdracht werk je aan de fijne motoriek. Je oefent het knippen, overtrekken, kleuren en vouwen.
Benodigdheden:








1 vel wit papier
1 vel dikgekleurd papier
Schaar
Lijm
Gevonden bladen
Kleurpotloden
Potlood









Ga naar buiten en ga op zoek naar
bladeren.
Pak de uit de boom gevallen bladeren
van de grond.
Trek de bladeren over op een vel
papier.
Kleur de bladeren op het vel papier in.
Knip de bladeren uit.
Pak een vel dikgekleurd papier en vouw
deze 1x door midden.
Plak de bladeren op het vel papier.

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like
ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

Wij wensen u een heel fijn weekend!
Team De Kraal

