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8e nieuwsbrief, vrijdag 2 november 2018
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 Studiedagen De Kraal
 Herdenking Kristallnacht bij ons geadopteerde monument
 Kind en motoriek

Studiedagen op De Kraal
Belangrijke data:
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

Studiedagen De Kraal
Deze week zijn wij met het
volledige team van De Kraal op
tweedaagse geweest. Tijdens
deze dagen is er gesproken over
onze kernwaarden, onze missie
en waar we als school over vier
jaar willen staan. Met name het
onderdeel ‘eigenaarschap van
de kinderen’ werd door
iedereen als erg belangrijk
gezien. Hiernaast zie je een
kleine fotoimpressie van deze
dagen.

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 5
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij en start zomervakantie

Herdenking Kristallnacht bij ons geadopteerde monument op 8 november van 16.30-17.30 uur
De Kraal heeft het oorlogsmonument bij het Muiderpoortstation geadopteerd. Hieronder vindt u de
uitnodiging om aanwezig te zijn bij de herdenking van de Kristallnacht. Voor de aanwezige kinderen
zal er een bloem aanwezig zijn die zij kunnen neerleggen. Vanuit school zal er gesproken worden
door Hannah (leerling groep 8) en Aafke.

HERDENKEN 80 jaar
1938 - 2018

Van MUIDERPOORT naar WESTERBORK:
KRISTALLNACHT HERDENKING 2018
De Kristallnacht vond plaats op 9 november 1938 in Duitsland.
Dit jaar herdenken we dit op donderdag 8 november van 16.30 tot 17.30 uur
bij het gedenkteken Muiderpoortstation, Oosterspoorplein, Amsterdam.
Met sprekers, gebed voor de doden, minuut stilte,
bloemen leggen, kaarsjes branden.
Gelegenheid tot napraten in Havo De Hof
Amsterdam Oost, Dapperstraat 315 (naast de brandweer)

“JE WORDT NIET MET HAAT GEBOREN, DAT WORDT JE GELEERD.”

Kind en motoriek
“Motoriek-weetje van de maand”: De tabletnek en
iPad-rug
Wist u dat kinderen steeds vaker last hebben van een ‘’Tabletnek” of “IPad-rug’’? Door het gebruik
van tablets, IPad’s en smartphones zitten kinderen steeds vaker en langer in een voorovergebogen
houding. Door deze houding worden de rugspieren niet geactiveerd om het bovenlichaam rechtop te
houden, wat resulteert in slappe rugspieren.
De kinderoefentherapeuten van Kind en Motoriek zijn gespecialiseerd in het behandelen van
houding- en bewegingsklachten bij kinderen. Maar thuis kunt u hier ook eenvoudig wat aan doen:
Laat uw kind op de buik, op de grond, op de IPad werken i.p.v. zittend op de bank. Door op de
buik te liggen worden de rugspieren veel meer gestimuleerd!
Zoekt u een leuke educatieve app voor op de IPad? Download dan de app
‘Patchimals’. In deze app wordt uw kind op een leuke manier uitgedaagd om de
schrijfbewegingen te oefenen. De app is te vinden via de Apple app store en Google
Play.
Voor meer informatie over houding- en bewegingsklachten bij uw kind kunt u terecht
bij de kinderoefentherapeut op uw school.
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

