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Nieuwsbrief 13, schooljaar 2020—2021
20 november 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
KraalMaal, 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
- Sinterklaas op De Kraal en surprises
- Pietengym
- Vogelhuisjes en plafondkunst
- 24-game van groep 7A
- Een impressie van deze week
Beste ouders en verzorgers,
Langzamerhand komt de school in Sinterklaassferen… maandagochtend bij binnenkomst
werden we verrast door de sfeervolle versieringen van de OR, en ook in de klassen begint de
Sint-sfeer nu vorm te krijgen.
We hebben er zin in en beneden in de kleuterbouw is iedereen al volop in de stemming!
De oudere kinderen maken zelf surprises voor elkaar, want elkaar verrassen hoort ook bij dit
feest. En zo werden Aafke en ik deze week ook verrast door een anonieme Sint…
Een gedicht met twee cadeautjes ernaast, opeens ’s morgens op mijn bureau.. heerlijk! En
dan de puzzel en struggle om er achter te komen wie die Sint dan was… Uiteindelijk lukte dit
vlak voor het weekend. Niet doordat wij zo doortastend waren maar doordat de Sint zelf het
niet langer voor zich kon houden... Nogmaals dank, lieve Sint!!
We hopen dat u thuis ook al met de aanloop en voorpret van 5 december bezig bent en er
net zo van geniet als wij!
Over de aankomst van Sint bij ons op school leest u hieronder meer.
Met hartelijke groet,
Cissy Merison, directeur De Kraal
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Sinterklaas op De Kraal en surprises
Ook dit schooljaar zal Sinterklaas weer aankomen op De Kraal. Dit gebeurt op vrijdag 4
december. In verband met de corona-situatie is het dit jaar niet toegestaan dat ouders
komen kijken tijdens de intocht. De kinderen komen op deze dag op de normale tijd de
school in en gaan direct naar hun groep. Later zal de Sint ingehaald worden. Let op: Deze
dag is er school tot 12.00 uur.
De groepen 5-8 hebben deze week lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest. Een paar
belangrijke zaken voor deze leerlingen:
- Je koopt geen “eetbare cadeaus”
- Je maakt een gedichtje/rijmpje van minimaal 8 regels.
- Je geeft €5,- uit aan het cadeautje. Kost het gewenste cadeau minder, dan kan je het
aanvullen met leuke pennen, gummetjes, stickers, etc.
- Surprises kunnen worden meegenomen vanaf maandag 30 november en worden
uitgestald tijdens de surprisetentoonstelling. We stellen de surprises (anoniem) tentoon op
de grote trap in de hal en zetten de surprises per jaargroep op een trede.
Pietengym
De groepen 1-2 en 3 hebben pietengym op vrijdag 27 november. Groep 4 op maandag 30
november. De kinderen mogen deze dag in een pietenpakje of met muts gymen.
Vogelhuisjes en plafondkunst
Wat kun je allemaal met overtollig plastic
doen? Wat weten kinderen over recyclen en
upcyclen? Met ontwerper Luna Java zijn de
kinderen aan de slag gegaan met plastic
afval. Verpakkingen, doppen en flessen
transformeren zij in nieuwe, bijzondere
producten. Spelenderwijs hebben zij geleerd
over de impact van dit afval.
In twee lessen hebben de kinderen van afval
iets heel tofs gemaakt: design! Ze dachten
na over oplossingen voor technische
problemen, leerden verschillende
constructies en werkten met gereedschap.
De kinderen hebben een vogel-voederhuisje
gemaakt, dat ze mee naar huis mochten nemen. In de tweede les werkten de kinderen
samen aan een kunstobject met plastic bloemen. Deze decoratie is aan het plafond komen
te hangen en zorgt voor een duurzame en fantasievolle aankleding van het eigen klaslokaal!
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24-game van groep 7A
Hier zie je 24-game. Het is de bedoeling om met
deze 4 getallen 24 te maken. Je mag alle getallen
maar één keer gebruiken. Je mag alleen +, x en :
gebruiken. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Het goede antwoord kan je voor 27 november
mailen naar Joep Bouwmeester
(joep.bou@kunstmagneetschooldekraal.nl). Voor
de winnaar ligt er een mooie prijs klaar.
Veel succes!
Joep, Reza, Amine en meester Frans
Een impressie van deze week
- Sint en zijn pieten op bezoek
- Open Podium
- Beeldende vorming

