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In deze nieuwsbrief 

- Voorwoord door Cissy 
- Beschuit met muisjes 
- Een impressie van deze week 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Afgelopen week is met enig kunst- en 
vliegwerk de BHV-training gehouden. Onze 
collega’s werden flink op afstand van elkaar 
gehouden en moesten tegelijkertijd zorgen 
dat ze voldoende onderdelen oefenden om 
tot verlenging van hun certificaat te komen!  
 
We hebben geoefend met verschillende 
blusmiddelen, zoals blusdekens en 
blusapparaten. Maar ook het verbinden, 
reanimeren en het AED-gebruik kwam aan 
bod. 
 
Ook kwamen de richtlijnen voor Sint en Kerst 
binnen vanuit GGD en de Gemeente. En ook 
daar gaan we vol energie en goede moed 
aan voldoen! Want we gaan er zeker een vrolijke Sint- en mooie Kerstviering van maken! 
Gelukkig hebben we op De Kraal een heel actieve en inspirerende OR die al volop aan het 
voorbereiden is, superfijn! 
 
 
 

4 december 2020   Sinterklaas, school tot 12.00 uur 
17 december    KraalMaal, 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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Intussen zijn we achter de schermen druk met het voorbereiden van de zogenaamde Inhaal- 
en ondersteuningsprogramma’s.  
 
Dat zijn korte arrangementen waarin leerlingen “gaten” en achterstanden in hun kennis en 
vaardigheden, die mogelijk ontstaan zijn door de schoolsluiting vorig jaar, kunnen inhalen. 
Niet bij alle leerlingen hebben we overigens gaten en achterstanden geconstateerd. 
 
De arrangementen bestaan uit extra lessen in een klein groepje, dat aan specifieke, 
persoonlijke leerdoelen werkt. De lessen worden aangeboden door externe leerkrachten, 
die wij betalen vanuit een speciaal hiervoor in het leven geroepen subsidie. In de meeste 
gevallen zal het gaan om arrangementen onder schooltijd; in de groepen 6,7, en 8 kan het 
ook gaan om extra leertijd in de vorm van Leerlabs, en dan vinden die buiten schooltijd 
plaats. In dat geval zult u tijdig door ons op de hoogte worden gehouden. 
Binnenkort hoort u, via uw leerkracht, meer over de inzet van de Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s. 
 
Met hartelijke groet, 
Cissy Merison, directeur De Kraal 
  
Beschuit met muisjes… 
Op vrijdag was er in alle kleutergroepen beschuit met muisjes. Er is in Artis 
een olifantje geboren. De kleutergroepen volgen het blije nieuws op de 
webcam van dierentuin Artis. Lang wisten ze, net als heel Nederland, niet het 
geslacht…  
 
Uiteindelijk bleek met een meisje. Haar naam is Yindi, zilver meisje, maar je 
kunt het ook vertalen als ‘de zon’. 
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Een impressie van deze week 

- Spinnenwebben zoeken en tekenen door groep 1-2 
- Open Podium 
- Beeldende vorming voor groep 1-2 en groep 5 

 

 


