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In deze nieuwsbrief 

- Voorwoord door Cissy 
- Sinterklaas op De Kraal en surprises 
- 24-game van groep 7A  
- Mail vanuit de ouderraad 
- Een impressie van deze week 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Midden in de voorpret van Sint zijn we in de units druk bezig met 
het perfectioneren van de dagelijkse instructies. Daarbij maken we 
gebruik van het zogenaamde EDI-model.  
EDI staat daarbij voor Effectieve Directe Instructie, het eerste 
didactische model voor het basisonderwijs dat stoelt op gedegen 
onderzoek naar de effectiviteit ervan.  

 
 
 
Wij denken dat als we alle lessen (we beginnen nu bij rekenen) met 
behulp van dit model gaan geven, kinderen veel actiever betrokken 
zijn bij de instructie, en daardoor veel meer gaan leren. 
 
 
 

 
 
 
 

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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Veel stappen uit het model worden door onze leraren nu al 
toegepast. De komende periode gaan de leraren uit dezelfde unit 
bij elkaar in de lessen kijken en bespreken ze samen welke 
nieuwe stappen ze gaan nemen. Zo blijven we bezig met de 
ontwikkeling van steeds beter onderwijs op De Kraal. 
 
Zo. En nu weer aan de pepernoten! 
 
Met hartelijke groet, 
Cissy Merison, directeur De Kraal 
 
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. 
 

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.. Het goede 
antwoord kan je voor 4 december 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 
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Mail vanuit de ouderraad 
Omdat we elkaar weinig zien tegenwoordig, hier weer wat nieuws vanuit de Ouderraad.  
Allereerst hulde aan alle ouders die ons de afgelopen twee weken hebben geholpen met het 
versieren van de school en het inpakken van pepernoten en cadeaus. Alles is ingepakt, de 
school, wij en het Sinterklaasontvangstcomité zijn er klaar voor. We hoeven nu alleen nog 
met smart te wachten op zijn komst.  
 
Omdat Sinterklaas dit jaar alleen alle kinderen kan begroeten zal er worden gefilmd zodat 
iedereen die thuis moet blijven ook mee kan genieten van zijn aankomst op de Kraal. De 
kinderen zijn op 4 december allemaal om 12 uur vrij. Als hij is uitgezwaaid willen wij de 
kerstman verwelkomen. Om de Sinterklaasversiering weg te halen en de Kraal in kerstsfeer 
te brengen zoeken wij weer ouders die ons willen komen helpen op 4 december tussen 
12.00 en 15.00 uur. Mocht je je hiervoor willen opgeven, dan kun je dat mailen 
naar katjakreukels@planet.nl. Inmiddels is er al druk nagedacht over een alternatief voor 
het Kraalmaal en zijn er veel mooie plannen om er ook dit jaar voor de kinderen een mooi 
feest van te maken. Meer nieuws hierover volgt snel. 
 
Verder hebben jullie allemaal een brief ontvangen over de ouderbijdrage. 
Inmiddels hebben we al van een kwart van de ouders hun bijdrage mogen ontvangen, 
waarvoor hartelijk dank! We hopen dat de rest snel volgt, zodat wij ons volop kunnen 
richten op de organisatie van alle activiteiten voor de kinderen. In aanvulling op de brief; er 
kan ook contant betaald worden op vrijdagen tussen 8:45 en 10:00 (m.u.v. 4 december 
i.v.m. Sinterklaas) bij het loket van Sophia. 
 
Tot slot zijn we blij jullie te kunnen informeren dat we inmiddels een goede versterking 
hebben gevonden, Charlotte Adrian, moeder van Amiël uit klas 1/2 D. Extra hulp voor de 
verschillende activiteiten die voor volgend jaar op de agenda staan is altijd welkom.  
 
Alvast fijne feestdagen van de OR. 
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Een impressie van deze week 

- Pietengym en schoentjes zetten 
- Leerlingenraadvergadering 
- Beeldende vorming  

 

 


