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Beste ouders en verzorgers, 
 
Hij was er uiteindelijk dan toch! Na veel 
problemen onderweg (Sint bleek zijn 
mondkapje vergeten en kon niet in de 
trein...) bleek Sint uiteindelijk een privé-trein 
geregeld te hebben en...kwam hij alsnog!  
In het filmpje dat u nog zult ontvangen ziet u 
hoe hij aankwam en welkom werd geheten 
door heel veel blije kinderen die uit volle 
borst voor hem en zijn Pieten stonden te 
zingen! 
 
 
 
 
 

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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Daarna was het feest in álle klassen! In de onderbouw kwam Sint langs en las hij uit zijn 
grote boek, werd er gezongen, maakten de Pieten grapjes, en werden er spelletjes gedaan 
en vooral...veel plezier gemaakt! Ook kregen zij lekkere chocomel, mandarijnen en 
natuurlijk...snoep en pepernoten! 
 
In de bovenbouw was het eindelijk tijd voor de surprises, die al dagen door trotse leerlingen 
werden binnengedragen: zelf gemaakt (met soms een beetje hulp...)! 
Ook daar was het samen uitpakken en gedichten voorlezen een feestje, met blije koppies en 
leuke kadootjes! 
 
Maar beter dan met al deze woorden kunt u in het filmpje en op de foto's zien hoe we 
vanochtend weer een heerlijk Sinterklaasfeest hebben gevierd! 
 
We willen graag alle ouders en collega's die hieraan bijgedragen hebben ontzettend 
bedanken voor je extra inzet: het is door jullie een heel mooi feest geworden: dankjewel!! 
 
Met hartelijke groet, 
Cissy Merison, directeur De Kraal 
 
Mail vanuit de ouderraad 
Nu Sinterklaas is uitgezwaaid is het tijd om de kerstman te verwelkomen!  
Dit jaar gaat het KRAALlMaal er, op donderdag 17 december, iets anders uitzien dan 
voorgaande jaren. Vanwege de Corona maatregelen kunnen de ouders er helaas niet bij zijn 
en mogen er thuis geen voorbereidingen getroffen worden om gerechten mee naar school 
te nemen. Maar om het toch feestelijk te maken, verzorgen wij vanuit de Ouderraad 
catering op school, voor alle kinderen! Uiteraard zijn daar geen extra kosten voor de 
ouders/verzorgers aan verbonden. Volgende week zullen wij u meer gedetailleerdere 
informatie geven over hoe die dag er uit gaat zien. 
Ondanks dat we in zo’n gekke tijd leven, maken wij er weer een onvergetelijk KRAALMaal 
van, die dit jaar dus volledig in het teken staat van de kinderen!  
 
Alvast fijne feestdagen van de OR. 
 
Extra informatie over de komende weken 
Dit jaar organiseren wij samen met ‘Stichting Dappere Dames’ dat er voedsel en spullen 
(denk aan tandenborstels, shampoo, wc-papier en andere houdbare producten) worden 
verzameld voor gezinnen die dit goed kunnen 
gebruiken.  
 
Hiervoor komen beneden in de hal kratten te 
staan waar ouders en leerkrachten 
voedsel/spullen kunnen doneren. Dit kunt u 
meenemen vanaf dinsdag 8 december 2020,  
 
        Stichting Dappere Dames 
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Tot slot heeft de OR bedacht om een digitaal kookboek te maken. Dit omdat we dit jaar 
helaas geen KRAALmaal voor de ouders hebben. Hiervoor mogen alle 
kinderen/ouders/leerkrachten een recept inleveren. Vanaf maandag 7 december tot 
uiterlijk 15 december kunnen de kinderen en de leerkrachten een papieren recept inleveren 
bij Sophia. Ook kunnen de recepten worden gemaild naar Aafke: 
a.straat@kunstmagneetschooldekraal.nl.   

Parro-APP 
De afgelopen weken hebben we in drie groepen een pilot gedraaid met de app Parro. Via 
Parro kunnen we een beter inkijkje bieden in de school in deze rare tijd. Iedere leerkracht 
zal minimaal twee berichten of foto’s krijgen per week. Ook kunt u zich intekenen voor 
oudergesprekken via deze app. In de komende dagen kunt u hiervoor een uitnodiging 
verwachten in uw mail. 
 
Een impressie van deze week 

 


