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Nieuwsbrief 16, schooljaar 2020—2021
11 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

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
- Mail vanuit de ouderraad over het KRAALmaal
- Parro-APP
- Een impressie van deze week
- Vanuit Kind & Motoriek
- Midwinter Mokum en activiteiten
in de Kerstvakantie (zie bijlagen)

KRAALmaal
Donderdag 17 december 2020
Inloop: 17.15 uur
Start: 17.30 uur
Einde 18.45 uur

Beste ouders en verzorgers,
Voor de laatste keer in 2020 de Kraal-nieuwsbrief.
Hét moment om de ouderraad eens in het zonnetje te zetten! Ook in deze nieuwsbrief leest
u weer hoe creatief ze omgaan met de huidige, rare tijd. Geen ouders in de school, maar
daar hebben zij een heel goed alternatief op gevonden! Niet allemaal zelf wat koken, maar
hup..., schouders eronder en een hele lekkere catering geregeld! Dank jullie wel lieve ouders
uit de ouderraad, dat we dankzij jullie inspanning toch weer met elkaar gaan genieten van
een lekker KraalMaal aanstaande donderdag!
Terugkijkend op 2020 kunnen we eigenlijk alleen maar concluderen dat we het goed gedaan
hebben met elkaar op De Kraal. Tijdens de schoolsluiting, maar ook nu weer. Er wordt weer
volop lesgegeven, we hebben een fantastisch Sinterklaasfeest gevierd, en de school is nu
weer volop in Kerstsfeer! Het ziet er prachtig en warm uit, de sfeer is goed en we kijken met
elkaar uit naar een fijn en gezellig KraalMaal!
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Voor al het bovenstaande zijn ouders in de school belangrijk, en gelukkig hebben wij die
actieve en betrokken ouders! Ook zijn we blij met fijne vrijwilligers, die bijvoorbeeld komen
lezen om wat achterstanden weg te werken. En last but not least willen we op deze plek ons
eigen Kraal-team bedanken voor al hun inzet, doorzettingsvermogen, hun humor,
gezelligheid en flexibiliteit. Maar vooral voor hun vakmanschap en liefde voor de leerlingen,
want daarmee maken zij werken en leren op de Kraal heel erg fijn en de moeite waard!
We wensen u en degenen die u dierbaar zijn een fijne vakantie, heb het goed met elkaar!
Aafke Straat en Cissy Merison, directie De Kraal
Mail vanuit de ouderraad over het KRAALmaal
Lieve ouders van De Kraal,
Het zijn rare tijden. Traditioneel zouden we eind december met z’n allen het Kraalmaal
hebben gehouden, met zelfgemaakte lekkernijen uit verschillende keukens. Dit jaar moeten
we het anders doen. De kinderen genieten op 17 december van een Kraalmaal in hun klas.
Om toch van onze kookkunsten te kunnen proeven, roepen we alle ouders op om het
allerlekkerste recept van het allerlekkerste gerecht in te leveren. Van al die recepten bij
elkaar maken we een klein Kraal Kookboekje, dat onder de ouders gratis wordt uitgedeeld.
Tijdens de Kerstvakantie kunnen we dan allemaal iets lekkers gaan koken, ons eigen
Kraalmaal. Zo zijn we toch nog een beetje samen in deze donkere dagen!
Zet je allerlekkerste recept op één A4 en lever het op papier in bij Aafke Straat, óf verstuur
het per e-mail vóór 16 december naar haar: a.straat@kunstmagneetschooldekraal.nl.
Ook willen we jullie graag wijzen op het initiatief van de Stichting Dappere Dames. Zij
zamelen houdbare levensmiddelen (zoals conservenblikken, rijst en pasta) en
verzorgingsproducten (tandborstels, zeep, shampoo, deodorant, wc-papier, enz.) in voor
gezinnen die niet veel hebben. Kun je iets missen? Geef de waren en spullen aan je kinderen
mee, zodat zij ze in de kratten in de hal kunnen deponeren. Zie
ook: www.dapperedames.amsterdam.
Veel dank alvast!
De Ouderraad

Wilt u vanaf maandag bord, bestek en beker aan uw
kind meegeven? Graag voorzien van naam in een tasje.

Parro-APP
De afgelopen week heeft u een uitnodiging ontvangen voor de Parro-app. We zullen hier
vanaf heden gebruik van gaan maken. Gelukkig hebben veel ouders zich al aangemeld. Door
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. Met de inzet van Parro stoppen ook de eerder opgestarte
apps (SchoolApp, Klasbord)
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Paarse Vrijdag (vrijdag 11 december 2020)
Vandaag is het Paarse vrijdag en dat vinden wij op school en vooral in groep 7C erg
belangrijk. Gisteren hebben wij (Juliette, Zeineb, Yeliz en Taromy uit 7C) bijvoorbeeld
vlaggetjes en posters gemaakt en die vandaag uitgedeeld. Veel kinderen wisten nog niet wat
Paarse vrijdag was dus hebben we dat uitgelegd.
Paarse vrijdag staat voor dat het niet vreemd is om als
voorbeeld verliefd te zijn op een jongen als jongen of
omgekeerd. In groep 7C vinden wij dit dus erg belangrijk
en praten er met meester Patrick en meester Sander veel
over. Bijvoorbeeld na het Jeugdjournaal of tijdens
Vreedzame School. De meeste kinderen hadden zelfs
paarse kleren aan.
Wil je meer weten over Paarse Vrijdag? Kijk dan op:
https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/ of
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/paarse-vrijdag-voor-het-eerst-ook-opbasis-en-hoger-onderwijs/
Van: Juliette Lindner groep 7c
Een impressie van deze week
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Vanuit Kind en Motoriek
Het is bijna kerst en dat betekent veel versiering en
gezelligheid! Maak je eigen kerstboom en versier deze met
patronen in combinatie met een schietspel. Een leuke
opdracht om de fijne motoriek ook in de kerstvakantie te
stimuleren.
Benodigdheden:
- A4 papier
- Een vouwblaadje
- Een potlood
- Een schaar
- Kleurpotloden
Stappenplan:
1. Teken een grote kerstboom op het papier.
2. Vouw het vouwblaadje in 8 vakjes en maak op
elk vakje een patroon.
3. Knip deze vakjes uit en maak er propjes van.
Druk deze goed aan met de vingers, zodat je de
patronen echt niet meer kan zien.
4. Schiet de propjes* weg. Pak het propje dat het
verst is weggeschoten en kijk welk patroon
hierop staat. Maak dit patroon 3x in de
kerstboom met een kleurtje. Herhaal dit voor de
rest van de propjes.
5. Tada… Je versierde kerstboom is af!
*Schieten: wijsvinger op de duim klemmen en dan
‘wegschieten’.

Een fijne kerstvakantie toegewenst en alvast een gelukkig nieuwjaar namens het team van
Kind en Motoriek! J

