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Nieuwsbrief 10, schooljaar 2020—2021
30 oktober 2020
4 december 2020
17 december
18 december
19 december 2020 - 3 januari 2021
8 en 9 februari 2021
19 februari 2021
20 februari - 28 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
27 april 2021
1 mei - 16 mei 2021
24 mei 2021
17 en 18 juni 2021
9 juli 2021

Sinterklaas, school tot 12.00 uur
Kerstdiner, school tot 12.00 uur
School tot 12.00 uur, start Kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedagen 5 en 6
Studiedag 7
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Studiedagen 8 en 9
Studiedag 10 en start zomervakantie

In deze nieuwsbrief
- Voorwoord door Cissy
- De ontwikkelgesprekken
- Juf Cilia
- Oproep Sint Maarten
- Vanuit de OR
- Een impressie van deze week

Beste ouders en verzorgers,
Deze week willen we met u samen even naar binnen.
Dat mag en kan natuurlijk niet maar toch doen we het. Via de
Nieuwsbrief willen we u laten zien hoeveel plezier we hebben
hier op school!
“Vroeger” ving u daarvan een glimp op bij het brengen en
halen, nu doen we het via foto’s, filmpjes en verhalen.
Hiernaast ziet u op de foto’s bijvoorbeeld het champignonsproject voor de groepen 3, waarin de kinderen leren hoe je
champignons kweekt, hoe dat eruitziet, en wat je vervolgens
allemaal met die champignons kunt maken…!

Champignons kweken in
groep 3
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In groep 8C (zie de foto) werd het verkeersexamen
alsnog afgenomen en dat leidde tot een blije en trotse
klas: iedereen geslaagd!
Intussen is de Sint-commissie begonnen met de
voorbereidingen voor het naderende feest…
Uitgangspunt: we gaan er een heerlijk, vrolijk en warm
feest van maken voor iedereen! Hoe, dat wordt nog
een beetje puzzelen hier en daar, maar samen met de
OR wordt het vast weer genieten op school!

Heel groep 8C heeft het theoretisch
verkeersexamen gehaald!
Gefeliciteerd!

En dan een wisseling in het team: het zal u niet
ontgaan zijn dat meester Timo, onze
onderbouwcoördinator, en leraar in groep 1/2 D, weggaat van De Kraal. Donderdag was zijn
laatste werkdag. Van ’s morgens vroeg tot einde schooldag aan het hek waren er
verrassingen, cadeau’s, tekeningen en knutsels – spontaan of zorgvuldig voorbereid.
Hoe mooi kan een afscheid zijn!
Groepen 3 en 4 hadden zelfs een polonaise voorbereid met meester voorop, op het
toepasselijke nummer “Leef!” Want dat is wat meester gaat doen: een nieuw leven
opbouwen in Maastricht, met weliswaar weer werk op een basisschool, maar zeker ook het
voornemen om meer te genieten van het goede leven daar!
Mooi moment was, toen meester Timo met zijn groep aan het eind van de schooldag naar
buiten liep en daar verrast werd door een warm applaus van alle aanwezige ouders en
collega’s!
Na schooltijd hebben we nog even doorgefeest:
meester Timo liep van lokaal naar lokaal met een
mini-barretje op wieltjes en nam zo, corona-proof,
met een hapje en een drankje, afscheid van zijn
collega’s.

Een laatste knuffel van groep 1-2D
aan meester Timo

Daarna hebben we in het MT onze afscheidsfilm (in
plaats van receptie/feest) bekeken en veeeel mooie,
ontroerende en hilarische herinneringen
opgehaald…. In de woorden van meester Timo zelf:
“Mooier dat dit kon het niet!”.

Daarmee eindig ik het voorwoord van deze week: het is en blijft genieten als je werkt of
leert op De Kraal! We maken er iets moois van met elkaar waar het kan, en wensen u
hetzelfde!
Met hartelijke groet,
Cissy Merison, directeur De Kraal
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De ontwikkelgesprekken
In de week van 9 november staan de ontwikkelgesprekken gepland. Deze gesprekken doen
we telefonisch of via Meet. Voor de middenbouw is het wenselijk dat de kinderen
‘aanschuiven’ bij het gesprek. In de bovenbouw is dit verplicht.
Van de leerkracht van uw kind zult u hierover meer informatie krijgen.
Juf Cilia – Juf Francine
Vanaf deze week werkt juf Cilia nog maar een
dag in de week op De Kraal. Op dinsdag en
donderdag werkt zij tijdelijk op De Kaap. Hier
zal zij mede de invoering begeleiden naar een
vernieuwd Reggio-Emilia profiel in de
onderbouw. Cilia zal op De Kraal les blijven
geven aan groep 1-2C.
Vorige week is Juf Francine gestart als haar vervanger. Zij zal de lessen beeldende vorming
geven aan de groepen 1-2A, 1-2B, 1-2D en 1-2E. Welkom Francine!
Oproep Sint Maarten
De gemeente doet via de scholen
een dringende oproep aan ouders
om niet met de kinderen langs de
deuren te gaan voor de viering
van Halloween en Sint-Maarten.
Meer informatie en tips om het
feest in kleine kring thuis te
vieren vindt u hieronder:
… dahat mijn lihichtje brahanduh mag. Jazeker, lichtjes mogen branden tijdens Sint
Maarten. Maar zingend langs de huizen met een lampion om snoep te scoren? Nee, dit
jaar even niet. Wel leest u hieronder tips voor het vieren van Sint Maarten Anders!
Lieve Amsterdammertjes, woensdag 11 november is het dus eh… 11 november. En op 11
november is het Sint Maarten. Soms liep je mee in een grote optocht, zoals in het
Vondelpark. Soms ging je ook langs de huizen, zong je een liedje, en kreeg je een snoepje.
Zo ging dat altijd. Maar dit jaar dus even niet. Hopelijk wel weer volgend jaar.
Vier Sint Maarten niet op straat
Het aantal coronabesmettingen in de regio Amsterdam-Amstelland neemt nog steeds toe.
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland roept op om Sint-Maarten niet op straat te
vieren. We hopen dat alles volgend jaar weer is zoals het was. Als iedereen zich aan de
maatregelen houdt, krijgen we het virus sneller onder controle.
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Sint Maarten Anders
En nu het betere nieuws: u kunt dit jaar samen met uw eigen Amsterdammertje ook op een
ándere manier Sint Maarten vieren. Sint Maarten Anders dus. Wat dacht u van de volgende
suggesties:
• Laat uw kind liedjes aan uw eigen voordeur zingen. Gewoon, voor ú. Beloon
dat met een snoepje, of ‘iets gezonds’ natuurlijk! Spruitjes bijvoorbeeld.
Net wat u het beste vindt. Want dit jaar heeft u dat helemaal zelf in de
hand.
•

Bij Sint Maarten horen lampionnen. Vroeger werden er wel lampionnen
gemaakt door suikerbieten uit te hollen. Of je bouwde een lampion van
papier-maché, oftewel papierpulp. Hoe? Dit moet u zelf even opzoeken,
want de technieken verschillen. Hier komt het ongeveer op neer:
papiersnippers mengen met lijm, en lekker kneden. Het is een fijn
kliederklusje dus. Smeer dit plakgoedje uit over een opgeblazen ballon en
laat het drogen. Dit kan wel een dag duren, dus begin maar vast op 10
november. Droog? Maak gaten en beplak die aan de binnenkant met
doorzichtig gekleurd papier. Versieren maar! En als laatste: lichtje in de
lampion, lichten in de kamer uit.

•

Sint Maarten ging oorspronkelijk eigenlijk niet om snoep. Hoe zat het dan?
Volgens de legende was Maarten een jongen in het leger in Frankrijk. Op
een avond ontmoette hij een schaars geklede bedelaar. Maarten vond dat
zielig, trok zijn mantel uit en hakte die met zijn zwaard in 2 stukken. De ene
helft hield hij, de andere gaf hij aan de bedelaar. Dat is nog eens
naastenliefde. U kunt uw kinderen dit jaar dit verhaal eens een keer
uitgebreid vertellen, met nadruk op de warme boodschap.

•

Speel ‘een snoepjesspel’. Bijvoorbeeld snoepjesmemory. De regels: koop
verschillende soorten snoepjes en plastic bekertjes. Leg verschillende
snoepjes onder een aantal bekertjes. Om de beurt mag iemand 2 bekers
omdraaien. Vind je 2 gelijke snoepsoorten, dan mag je die opeten. Dit spel
kunt u ook spelen met bijvoorbeeld tomaten, worteltjes, radijsjes, of
spruitjes. We zeiden al: dit jaar heeft u dat allemaal zelf in de hand.

•

Zingen binnen is niet verboden. Dus waarom niet de hele avond binnen Sint
Maarten liedjes zingen? Of beter: maak er een familie-karaoke van. Google
daar maar eens op.

•

Wat met Pasen kan, kan ook met Sint Maarten. Het is donker deze tijd van
het jaar, dus versier uw balkon of tuin uitbundig met lampjes. Sint Maarten
gaat immers ook over licht. Verstop die snoepjes… en zoeken maar!
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Vanuit de OR
Door de huidige RIVM-maatregelen is het voor ons ouders minder makkelijk om betrokken
te blijven bij het leven van onze kinderen op school. Het blijft echter belangrijk dat de
belangen van ouders op school vertegenwoordigd zijn en dat onze kinderen met plezier
naar deze school gaan. En dat is waar de Ouderraad (OR) voor staat.
Ondanks dat niet alles kan of mag, hopen we er ook dit jaar samen met de school weer een
geslaagd schooljaar van te maken. Dat Sinterklaas ook dit jaar voor alle kinderen weer met
een cadeau aankomt en dat de school versierd is met de feestdagen. Dat er weer gesport
kan worden met de Koningsspelen en medailles uitgereikt na de Avond4daagse. Het zou
fantastisch zijn als we een mooi alternatief weten te bedenken voor het kraalmaal, dat
kinderen weer op schoolreisje kunnen en dat we het jaar weer feestelijk kunnen afsluiten.
Hoe we dat allemaal gaan regelen, dat moeten we nog bedenken. Maar inmiddels zijn we
daar al wel mee begonnen. Allereerst is het bestuur deels vernieuwd met een nieuwe
voorzitter en een nieuwe penningmeester. De nieuwe voorzitter is Gerdine Hoff, moeder
van Victoria Dominguez Hoff uit klas 5B. De nieuwe penningmeester is Janneke Edzes, de
moeder van Yfke en Joep Edzes uit klas 5a en klas 3b. Zij vervangen Karima Arichi en Mark
Dek, die we net als Jolien Koopman, die ook het bestuur verlaat, hierbij alvast ontzettend
willen bedanken voor al het werk dat ze gedaan hebben. Gelukkig zullen ze alle drie
betrokken blijven bij de Ouderraad. Voor het bestuur, zijn we naast deze nieuwe OR-leden
nu nog op zoek naar een secretaris. Wie wil of kent iemand die ons zou willen helpen?
Daarnaast roepen we alle ouders van de kinderen van de Kraal hierbij op om ook mee te
komen helpen om dit schooljaar tot een succes te maken. Kom meepraten over
schoolzaken, meehelpen bij het versieren van de school of bij het organiseren van
activiteiten. Je kunt ons bereiken via gerdinehoff@gmail.com of jannekevv@gmail.com
Aanstaande donderdag 5 november, is de eerste vergadering. Deze begint om 19:30 en zal
digitaal via Microsoft Teams plaats vinden. Iedereen is welkom. Deelnemen kan via
onderstaande link:
Microsoft Teams-vergadering
Neem deel via uw computer of mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
We hopen jullie te spreken!
Liefs van de Ouderraad
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Een impressie van deze week

