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20e nieuwsbrief, vrijdag 1 juli 2018
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- De nieuwe klei-oven!
- Vanuit de MR
- Ballonactie zomervakantie

Belangrijke data:
3 september 2018
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
20 + 21 juni 2019
12 juli 2019

Eerste schooldag 2018-2019
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 5 en 6
Halve dag, kinderen om 12.00 uur vrij en start zomervakantie

Beste ouders van De Kraal,
De nieuwe klei-oven!
De kinderen en het team van De Kraal willen nogmaals alle
ouders en de OR bedanken voor het zomerfeest! Van de
opbrengst en van de aanvulling door de OR is er een
prachtige klei-oven aangeschaft! In het volgende schooljaar
zult u alle kleiwerkjes uit de oven kunnen bewonderen!

Vanuit de MR
De leden van de MR willen via deze laatste nieuwsbrief van het jaar Esther van den Berg bedanken
voor haar enorme inzet en bijdrage voor de school en de mooie samenwerking met de MR. We
wensen haar heel veel geluk en succes toe met haar nieuwe uitdaging op de Dalton de Meer. Wij
zullen je missen!
TSO
Zoals u in de vorige nieuwsbrief al kon lezen, zijn er, voor volgende schooljaar wijzigingen
doorgevoerd in de TSO (tussen schoolse opvang) naar aanleiding van meerdere klachten van ouders,
leerkrachten en leerlingen en de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Deze wijzigingen zijn in
goed overleg met de MR gedaan. De MR heeft flink nagedacht en gediscussieerd over een juiste
oplossing en op dit moment lijkt de gekozen oplossing de beste, binnen het tijdsbestek dat er nog is
om wijzigingen door te voeren voor komend schooljaar. De MR heeft ingestemd met de wijziging met
dien verstande dat deze nieuwe situatie op tijd wordt geëvalueerd en indien nodig op tijd wordt
begonnen met de communicatie van eventuele nieuwe wijzigingen. De TSO blijft een belangrijk
onderwerp op de MR jaaragenda voor aankomend schooljaar.
MR verkiezingen
Volgend jaar zullen er MR verkiezingen gehouden worden, omdat een van de OMR leden heeft
aangekondigd te stoppen met de MR. Begin volgende schooljaar zult u hier meer over lezen in de
nieuwsbrieven. Heeft u interesse of wilt u weten wat het inhoudt om OMR-lid te zijn, benader gerust
een van de OMR-leden (Thekla, Joost, Karin, Sylvia). Zie de website voor meer informatie.
We wensen iedereen een fijne zomervakantie!
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
‘Medenzeggenschapsraad (MR)
De eerste MR-vergadering van het schooljaar 2018-2019 vindt plaatst op dinsdag 18 september van
19:00 tot 21:00.
Ballonactie zomervakantie
Alle leerlingen en leerkrachten van De Kraal hebben een ballon mee naar huis gekregen. Wij vragen u
een foto maken van uw kind tijdens de zomervakantie met de opgeblazen ballon. U kunt deze foto
mailen naar Aafke: a.straat@kunstmagneetschooldekraal.nl. Na de vakantie zullen alle foto’s in
school worden geëxposeerd!

Geniet van een hele fijne zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
Esther van den Berg & Aafke Straat

