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Beste ouders en verzorgers, 
 
Het schooljaar 2020 - 2021 is begonnen! 
We hebben bizarre jaar 2019 - 2020 in juli afgesloten met een overnachting op school voor 
groep 8, een fantastische film als eindpresentatie, een circus op het plein en een laatste dag 
vol verrassingen, spelletjes, vrolijkheid en kadootjes, bloemen, tekeningen en lieve briefjes! 
 
Terugkijkend heeft schoolsluiting ons, naast veel gedoe, ook veel geleerd, namelijk dat we 
snel kunnen schakelen en een groot lerend vermogen hebben! Dat we veel ICT vaardiger 
zijn dan gedacht. En dat samenwerken met parallel-collega’s (uit dezelfde jaargroep) heel 
effectief is! Met dat laatste gaan we dit jaar nog intensiever aan de slag! 
 
 
 
 
 

9 oktober 2020   Studiedag 2 
10 oktober - 18 oktober 2020  Herfstvakantie 
19 en 20 oktober 2020  Studiedagen 3 en 4 
4 december 2020   Sinterklaas, school tot 12.00 uur 
17 december    Kerstdiner, school tot 12.00 uur 
18 december    School tot 12.00 uur, start Kerstvakantie 
19 december 2020 - 3 januari 2021 Kerstvakantie 
8 en 9 februari 2021   Studiedagen 5 en 6 
19 februari 2021   Studiedag 7 
20 februari - 28 februari 2021 Voorjaarsvakantie 
2 april 2021    Goede Vrijdag 
5 april 2021    Tweede Paasdag 
27 april 2021    Koningsdag 
1 mei - 16 mei 2021   Meivakantie 
24 mei 2021    Tweede Pinksterdag 
17 en 18 juni 2021   Studiedagen 8 en 9  
9 juli 2021    Studiedag 10 en start zomervakantie 
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De Kraal is gestart met een volledige bezetting! 
We breiden uit met drie nieuwe groepen: twee groepen komen vanuit de Linnaeusschool en 
we openen een extra groep vier. Om hiervoor ruimte te creëren is het gelukt de hele vleugel 
aan de bovenbouw-zijde op de eerste verdieping bij De Kraal te betrekken: 324 m2 extra 
Kraal! 
 
Dat betekent dat we eindelijk ruimte hebben voor een volwaardige bibliotheek.  
Voor een (extra) teamkamer die echt van ons is en niet gedeeld hoeft te worden met de 
BSO. En ruimte voor werkruimtes en spreekkamers zodat we gesprekken kunnen voeren op 
een rustige plek. 
 
Met de sluiting van de Linnaeusschool komen niet alleen 41 leerlingen, maar ook de 
volledige bibliotheek (met digitaal uitleensysteem en bijbehorende pasjes) mee, prachtig 
kleutermeubilair, digiborden, inrichting teamkamer, drie kasten Chromebooks etc etc.  
 
Maar we zijn er nog niet. Nog ambities genoeg! Op de eerste verdieping moet in de nabije 
toekomst extra ruimte komen in de lokalen, zodat de klassen weer looppaden krijgen en er 
plek is voor instructietafels e.d. Ook moeten we de middenpaden beter kunnen gaan 
benutten. Meubilair op maat en zeker geen 88 grote keukenblokken. Anyway: werk aan de 
winkel! 
 
Natuurlijk gaan we vooral door met het bouwen aan goed onderwijs. Dat gaan we doen 
door te gaan werken in units: een groep leraren en hun onderwijsassistent, die werken in 
(één of) twee jaargroepen. Samen hebben zij eigenlijk maar één doel of opdracht: het 
ontwikkelen van de beste lessen, passend aanbod en ondersteuning voor elk kind.   
Een lang gekoesterde wens van het team wordt realiteit: er komt volgend jaar meer ruimte 
om van elkaar te leren door bij elkaar in de klassen te kijken! We gaan proberen dat 
minimaal vijf keer te doen! Daarnaast blijft het coachingshuis van Staij en onze interne 
coach meester Sander als ondersteuning voor leerkrachten beschikbaar. 
 
Als alles loopt volgens plan gaan we één periode (ongeveer 8 weken) samen inrichten met 
het kunstvakonderwijs, een voorproefje voor onze ambitie steeds meer samen op te 
trekken en geïntegreerd onderwijs te bieden. 
 
Plannen en ambities genoeg! 
 
Voor nu rest nog een oproep: houdt u a.u.b. afstand bij het ophalen van uw kind. Deze week 
zagen we veel te veel ouders dicht op elkaar. Het is ons streven om de totale ophaaltijd zo 
kort mogelijk te houden zodat we die niet van de onderwijstijd af hoeven te halen. Daarom 
staat u mogelijk met meer mensen te wachten dan u gewend was. Laten we het samen 
veilig houden! 
 
Tot slot: vanaf volgende week staan de startgesprekken gepland: eindelijk de mogelijkheid 
om even in de klassen te kijken en uw (soms ook nog onbekende) leerkracht te leren 
kennen. Ook dan houden we het natuurlijk graag veilig, maar zeggen we vooral: welkom 
terug! 
 
Cissy 
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Gevonden voorwerpen  
Op woensdag 26 augustus zullen vanaf 8.30 uur de gevonden voorwerpen op het plein 
worden uitgestald. Dit gebeurt in dozen per voorwerp (jassen, tassen, schoenen etc.). Houd 
u hierbij rekening met de 1,5 meter afstand? De voorwerpen die  
 
Hulp bij de schoolfotograaf 
Op 31 augustus en 1 en 2 september komt de schoolfotograaf weer langs op De Kraal. Van 
alle leerlingen zal een portretfoto worden gemaakt en van de klas een groepsfoto. Op 
woensdagmiddag 2 september bieden wij weer de mogelijkheid om een broertjes/zusjes 
foto te laten maken. Hiervoor volgt een rooster. 
 
Voor deze dagen zijn wij op zoek naar ouderhulp. Een ouder is voldoende. Mocht u ons op 
een van de dagen kunnen ondersteunen, wilt u dan mailen naar Aafke? Mailadres: 
a.straat@kunstmagneetschooldekraal.nl 
 
Startgesprekken 
Vanaf volgende week staan de 
startgesprekken gepland. U krijgt van de 
leerkracht een uitnodiging voor een 
gesprek. De leerkracht geeft hierbij aan of 
het om een telefonisch, digitaal of 
livegesprek zal gaan. Mocht u het niet 
prettig vinden om een live gesprek te 
voeren kunt u dit bij de leerkracht 
aangeven. Ouders die live in de school 
komen vragen wij het triageformulier zoals 
hiernaast te ondertekenen. 
 
Wij vragen u kort voor het gesprek de 
school in te komen en niet in de school te 
wachten op het volgende gesprek. Hierdoor 
zal er slechts een ouder per klas op de gang 
hoeven te wachten. Wij rekenen op uw 
medewerking! 
 
Op dinsdag 1 september staat de algemene 
informatieavond gepland. Deze zal niet in 
de normale vorm doorgang vinden. Wij 
informeren u over het alternatief. 
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Een impressie van deze week 
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Vanuit Kind en Motoriek 
 
Wie ben jij? 
De zomervakantie is voorbij en de scholen starten weer. Dat betekent starten in een nieuwe 
klas of in de kring vertellen wat je hebt gedaan tijdens de vakantie. Hoe kun je je daar op 
een leuke manier op voorbereiden?  
 

 
 
 
 

 
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like 

ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Benodigdheden 

A4 papier 

Potlood 

Kleurpotloden 

Stappenplan 
Teken een T-shirt op het papier Probeer 
vervolgens om je eigen hoofd en gezicht te 
tekenen.  
Schrijf of teken in het T-shirt het volgende: 
- Naam 
- Leeftijd 
- Lievelingskleur 
- Lievelingsdier 
- Lievelingseten 
- Wat je het leukste aan je vakantie vond 
- Wat je het leukst vindt om op school te 

doen 
- Wat je graag in je vrije tijd doet 
- Eigen opvulling 

Vul de T-shirt helemaal naar eigen wens. Let 
alleen nog wel op hoe je potlood moet 
vasthouden ;). 


