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Beste ouders en verzorgers,  
 
Vorige weken bespraken we in dit stukje-
vooraf het belang van de “100 talen van 
kinderen”. 
Hiernaast ziet u daar opnieuw een 
voorbeeld van. We volgen de boodschap 
die een leerling via zijn strip wil 
uitdrukken… 
Het is deel 2 van de strip van Colin uit 7A. 
Lesdoel:  

- De kinderen kunnen hun 
stripverhaal reviseren en een 
eindversie maken. 

 
Ik denk dat wij, net als hij, graag zo’n wonder als de “afweerpapraplu” zouden willen 
uitvinden om onze reis veilig te kunnen vervolgen! 
 
 
 
 

8 en 9 februari 2021   Studiedagen 5 en 6 VERVALLEN! 
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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Verder een korte update van de noodopvang: sinds deze week hebben we meer “handen in 
de klassen”! Zo kunnen we op elke groep in de noodopvang (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) zorgen 
voor vaste gezichten. We merken dat dat helpt, er wordt meer gewerkt, en de sfeer blijft 
onverminderd goed! Vanaf maandag a.s. zal Humankind in de middagen een workshop 
organiseren, zodat we ook zorgen voor genoeg ontspanning en plezier! 
 
Wat betreft de aangekondigde evaluatie van het afstandsonderwijs: die is inmiddels in 
vergevorderd stadium: nog een check bij de MR en dan kunnen we gaan verspreiden! 
 
We wensen u een fijne week, geniet waar het kan en zorg goed voor elkaar! 
 
Aafke Straat en Cissy Merison, directie De Kraal 
 
Juf Tineke gaat met pensioen! 
Deze week is officieel de laatste werkweek van Juf Tineke, zij mag gaan genieten van haar 
welverdiende pensioen. Juf Tineke is al sinds 1991 werkzaam op De Kraal. Al deze jaren 
heeft zij gewerkt in de kleuterbouw. Menig leerling uit Amsterdam-Oost heeft in deze kleine 
30 jaar bij haar in de klas gezeten! 
 
In deze periode is het moeilijk om goed 
afscheid te nemen daarom zal juf Tineke 
nog even langskomen op school wanneer 
wij allemaal weer op De Kraal mogen zijn. 
Wij zullen u uiteraard laten weten 
wanneer dit zal plaatsvinden. 
 
Wij willen Tineke enorm bedanken voor 
haar enorme inzet voor alle kinderen van 
De Kraal in de afgelopen 30 jaar. Wij 
hopen dat ze lekker kan gaan genieten met 
haar man, haar kleinkind en haar huisje op 
de Veluwe!  
 
Tips voor thuisonderwijs 
Deze periode is niet altijd even makkelijk. Thuis is het opeens school en andersom. Dit kan 
voor lastige situaties zorgen. Regelmatig krijgen wij via ouders, leerkrachten en andere 
betrokkenen tips over het thuisonderwijs. Hieronder vindt u enkele tips waar u mogelijk ook 
iets aan hebt. 

- Help elkaar! Als u vragen heeft over waar u als ouder iets kan vinden of u komt niet 
helemaal uit de opdracht, dan kan de ouder-app groep helpen! Stel uw vraag en er 
zijn vast andere ouders die het weten – of met hetzelfde probleem zitten…doen! 
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- Zorg dat uw kind op tijd klaar zit voor elke Meet/Hangout, met de benodigde spullen 
bij de hand. 

- Zorg dat uw kind voldoende beweegt, loop een rondje, speel samen, neem pauzes 
en laat uw kind lekker buiten spelen.  

- Vraag hulp aan mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld met huiswerk. U kunt ook 
speel- of werkmomenten afspreken met klasgenoten. Zo kunt u elkaar ook als 
ouders ontlasten en het is nog leuk voor de kinderen ook! 

- Zet een bingo (zoals hieronder) in om uw kind mee te laten helpen in het 
huishouden J.  

- Maak (samen met uw kind) een dagindeling.  
Hierop noteert u van tevoren hoe lang hij/zij met 
een opdracht bezig is, wanneer het tijd is voor pauze 
of ontspanningsmogelijkheden. Een voorbeeld ziet u 
hieronder.  

 
 
Nieuwe Ouder-Kindadviseurs op De Kraal 
Justin Belfor heeft afscheid genomen als Ouder-Kindadviseur op De Kraal. Hij zal worden 
vervangen door twee collega’s: Mies van Exel en Tatiana Bento Lourenco. Hun gegevens 
vind je hieronder: 
 
Tatiana Bento Lourenço 
Ouder- en kindadviseur 
t.bento@oktamsterdam.nl 
06 36261658 

Mies van Exel 
Ouder-en Kindadviseur 
m.vanexel@oktamsterdam.nl 
0647789490 
 
Meer informatie over het werk van de OKA? 
https://youtu.be/aM92PJzyc8I 
 

Maandag 25 januari 2020 
8.00 uur Opstaan, ontbijt en aankleden 
9.00 uur Meet met de juf 
9.30 uur Weektaak 
10.30 uur Pauze  
11.00 uur Weektaak 
12.30 uur Lunch 
13.15 uur Weektaak 
14.00 uur Naar buiten 
15.30 uur Boek lezen, of tweede Meet met juf 
16.00 uur Tijd voor jezelf 
17.00 uur  Spelletje / knutselen 
18.30 uur  Avondeten 
20.30 uur Naar bed 
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Even voorstellen: juf Eva 
Hoi allemaal,  
Sinds begin januari ben ik officieel gestart op de Kraal. Nu de school langer dicht blijft en ik 
veel van jullie nog niet heb ontmoet, wil ik me toch graag even digitaal aan jullie 
voorstellen!  
 
Ik ga twee dagen lesgeven in groep 5B naast Janneke. 
Jan-Willem, van groep 5B, ken ik al goed van mijn 
vorige werkplek: de Theo Thijssenschool! Ook heb ik 
een tijdje gewerkt als coördinator cultuuronderwijs bij 
SEP (Stichting Educatieve Projecten) waar ik Jeanine en 
Katja al van ken. Heel erg leuk om nu op een 
Kunstmagneetschool te werken!  
 
Nog iets meer over mij: Ik woon op 10 minuten lopen 
van de Kraal. Daar woon ik samen met mijn vriend 
Joost en onze teckel Willem. Ik ben 29 jaar, hou van 
zingen, dansen, lezen… en hoop jullie vooral snel in het 
echt te ontmoeten want dat is een stuk leuker ;)  
 
Ik hoop tot snel! Eva  
 
Een impressie van deze week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


