Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

1e nieuwsbrief vrijdag 8 september 2017
Beste ouders,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar!
We zijn dit schooljaar heerlijk opgestart met maar liefst negen (!) nieuwe collega’s. We prijzen ons
gelukkig met al deze leuke en enthousiaste mensen. In deze nieuwsbrief stellen de eerste drie
collega’s zich voor. Claudia, Renée, Timo, Bianca, Samir en Anne-Marthe zullen zich in de volgende
nieuwsbrief aan u voorstellen. Dinsdag kunt u hen al wel ontmoeten op de algemene
ouderinformatie-avond.
De kinderen zijn dit schooljaar, in verband met het Offerfeest, gestart met een halve dag school. Dit
was prettig om weer rustig in het ritme te komen. Tijdens de eerste schooldag is er uiteraard niet
alleen gezellig gekletst en kennisgemaakt. De kinderen zijn ook behoorlijk in actie gekomen op
leergebied. Ze hadden daar eigenlijk allemaal ook al weer zin in!
Uitnodiging algemene ouderinformatie-avond dinsdag 12 september 19.00-21.00 uur
Wij plannen altijd aan het begin van het schooljaar een ouderinformatieavond, waarin we ouders
algemeen iets vertellen over wat De Kraal het komende jaar van plan is. Ook organiseren de
leerkrachten informatiesessies in de klas, zodat u op de hoogte bent van wat uw kind dit jaar in de
nieuwe groep gaat leren.
De algemene ouderinformatie-avond biedt Aafke Straat een mooie gelegenheid om zich aan u voor
te stellen.
Na de algemene ouderinformatie-avond plannen de leerkrachten kennismakingsgesprekken in. Deze
gesprekken zijn voor u als ouder bedoeld om met de leerkracht van uw kind te praten over uw
verwachtingen voor uw kind gedurende het nieuwe schooljaar. Dit gesprek is van betekenis, want
het uitspreken van verwachtingen, hoop en soms ook angsten, maakt dat we beter kunnen zorgen
voor goed onderwijs voor uw kind. Komt dus allen, a.u.b. Ook als uw kind bij dezelfde leerkracht
blijft.
Bedankochtend ouders
Om alle ouders te bedanken die zich tijdens dit schooljaar bijzonder hebben ingezet, organiseren we
na de zomervakantie een bedankochtend, waarbij we samen koffie drinken en taart eten. Betrokken
ouders ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. De datum hiervoor is vastgesteld om woensdag 20
september.

Ophalen kleuters en kinderen van groep 3
Omdat we de veiligheid van kinderen het allerbelangrijkst vinden, willen we niet het risico lopen dat
een kind bij het uitgaan van de school uit het zicht verdwijnt. Om de leerkrachten van de jongste
kinderen (groepen ½ en 3) de gelegenheid te bieden alle ouders te leren kennen, mogen de kinderen
van deze groepen de eerste twee weken uit de klas opgehaald worden. Daarna zijn de gezichten van
de ouders bekend bij de leerkrachten en weten zij wie hun leerlingen ophalen aan het eind van de
schooldag. De kinderen worden vanaf dat moment weer gewoon op het plein opgehaald.
Waar worden de kinderen na schooltijd opgehaald op het plein?
De kinderen worden aan het eind van de dag buiten door de ouders opgehaald. De groepen worden
door de leerkrachten naar buiten begeleid, ze geven de leerkrachten een hand aan het eind van de
dag en mogen dan met hun ouders/verzorgers mee naar huis. De kinderen die bij Humanitas naar de
BSO gaan, worden eerder al door de leidsters uit de groep opgehaald. Om ervoor te zorgen dat
leerkrachten het overzicht houden, verzoeken we ouders aan de andere kant van het plein te
wachten, zodat zij zich niet tussen de kinderen bewegen. Op de plattegrond kunt u zien waar op het
plein de groep van uw kind zich zal opstellen en waar u dan als ouder het best kunt gaan staan.
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Entree school

Stilte in de centrale hal a.u.b!
De voormalige directieruimte is veranderd in een klaslokaal. Hierdoor is het nog belangrijker dat de
school snel na de start van de dag weer stil is, zodat er onderwijs gegeven kan worden. Het is niet
leuk om ouders weg te moeten sturen, wanneer zij staan te kletsen in de hal (vooral niet als het
regent). Wilt u hier zelf ook aan denken? Chadia (oudercontactmedewerker) laat snel weten
wanneer de ouderkamer open zal zijn, want daar bent u wel welkom om nog even na te kletsen
voordat u, o.l.v. Chadia, in gesprek gaat over opvoedkundige/onderwijsinhoudelijke thema’s.

Hallo!

Naomi

Ik ben Naomi en dit schooljaar geef ik les aan groep 6C. Lesgeven aan
groep 6 is bekend terrein voor mij: de afgelopen 2 jaar gaf ik les aan
groep 6/7 op ’t Gouden Ei in het Oostelijk Havengebied. Afgelopen
week heb ik al kennis gemaakt met de kinderen, een aantal ouders en
mijn nieuwe collega’s. Ik ben door jullie allemaal ontzettend hartelijk
ontvangen, dank jullie wel! Wat ik verder nog kan vertellen is dat ik in
Utrecht woon en in mijn vrije tijd vooral probeer te genieten van
vrienden, familie en lekker eten.
Ik hoop een mooie tijd tegemoet te gaan met jullie!

Beste ouders,
Ik ben ontzettend blij dat ik mijzelf mag voorstellen als nieuwe
adjunct-directeur van De Kraal.
Na tien jaar op Daltonschool De Meer te hebben gewerkt als
leerkracht en unitleider was ik toe aan een nieuwe uitdaging.

Aafke

Deze uitdaging heb ik kunnen vinden in mijn nieuwe functie op
De Kraal. In de eerste weken van het jaar heb ik deze school al
mogen ervaren als warm, hartelijk en enthousiast. Naast mijn
functie als adjunct werk ik ook op vrijdag in de onderbouw, in
groep 1-2A, een lieve, vrolijke groep kinderen!
Ik kijk er enorm naar uit om deze prachtige school in de komende
periode nog beter te leren kennen!
Hartelijke groeten,
Aafke Straat
Een nieuw jaar, met veel nieuwe kansen!

Daan

Ik wil mijzelf graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Daan Swart en ik ben de nieuwe leerkracht van groep
5A. Ik heb een passie voor lesgeven en kunst. De Kraal is voor mij
geen onbekend terrein: ik heb namelijk stage gelopen bij juf Aaf
en bij juf Carolien, een paar jaar geleden. Na een jaar les te
hebben gegeven in Zaandam, ben ik terug! Ik heb ontzettend veel
zin in dit jaar en hoop op een fijne samenwerking met de
leerlingen en u als ouder!

Nieuws van de

OuderRaad

Update van de Ouderraad
Ouderraad jaarkalender 2017-2018
Het schooljaar is weer begonnen!

Hieronder onze jaarkalender voor het huidige schooljaar, met alle activiteiten die de Ouderraad
organiseert in samenwerking met de school, de klassenouders en u.
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Ouderbijdrage 2017-2018


Om al deze activiteiten te kunnen betalen vragen we de ouders om een vrijwillige bijdrage,
die is voor volgend jaar wederom vastgesteld op EUR 50,- voor kinderen in groep 1-6 en
EUR 25,- voor kinderen in groep 7-8.



Van deze bijdrage organiseren we het Artis-uitje voor groep 1-2, Sinterklaas, Kerst, de
Culturele activiteit voor groep 3-8, de Schoolreisjes, en dragen we bij aan de Koningsspelen,
de Avondvierdaagse en het Zomerfeest.



Afgelopen jaar hebben we de schoolfotograaf ook uit de ouderbijdrage betaald, maar dat
leverde niet de prijs/kwaliteit op die we voor ogen hadden. We zorgen wel dat de
schoolfotograaf langs komt en foto’s maakt, maar u moet de foto’s zelf bestellen en betalen.

Betaalt u de ouderbijdrage vóór 15 oktober 2017, dan krijgt u EUR 5,- korting en betaalt dus
EUR 45,- of EUR 20,- per kind.


Betalen is eenvoudig, maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL78 INGB 0005 1484 43
t.n.v. Oudervereniging De Kraal, onder vermelding van de naam en klas van uw kind(eren).



Sommige ouders betalen iets meer dan EUR 50,-. Dat stellen we zeer op prijs!! Die extra
bijdragen zullen we net als afgelopen jaar uitgeven aan het organiseren van Naschoolse
activiteiten.

Ouderraad 2017-2018: nieuwe leden en een nieuw bestuur!


Aan het eind van het vorige schooljaar heeft een deel van de Ouderraad-leden na 2-3 jaar
afscheid genomen. Ook de 3 leden van het bestuur hebben plaatsgemaakt voor een nieuw
bestuur.



Afgelopen vergadering, op 12 juli, hebben we een aantal enthousiaste nieuwe gezichten in
de Ouderraad welkom geheten en deze zullen we snel aan u voorstellen!



Op de eerste Ouderraad-vergadering in dit nieuwe schooljaar zal uit ons midden ook een
nieuw bestuur gekozen worden door de leden.

Eerste Ouderraad vergadering van het nieuwe schooljaar.
De ouderraad komt elke 6-7 weken bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar en alle ouders zijn
welkom! De vergaderingen zijn op school en starten om 19.30u.
De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar is op dinsdag 12 september. Deze vergadering start
niet om 19.30 uur maar ná de Informatiesessie voor ouders op school. Komt allen!


Op deze eerste vergadering hebben we direct een spannende agenda:
o

Jaarverslag en financiele afrekening

o

Verslag van de kascontrole commissie

o

Decharge van het huidige bestuur

o

Kandidaatstelling en stemming voor een nieuw bestuur

U kunt ons altijd aanspreken op school of e-mailen op kraal61@xs4all.nl
Jörgen Rietveld (06-20618573)

Olivier Stulp (06-13580689)

Nieuws van de

OuderRaad

Te veel kinderen te laat in de eerste week!
Laten we het schooljaar goed starten en komt u allen op tijd! Donderdag waren er 33 kinderen te
laat. Dat is natuurlijk veel te veel. Wanneer het u niet lukt om op tijd te komen, wilt u ons dan even
bellen?

Sinds de komst van Aafke Twitteren we! U kunt ons volgen op OBS De Kraal!

Herhaling! Belangrijk! Noteer in de agenda!!!!
Kalender vrije dagen schooljaar 2017-2018
Studiedag 1+2
Start scholen
Studiedag 3
Staijbrede scholingsdag
Herfstvakantie
vanaf 13.00 uur zijn alle leerlingen vrij
Studiedag 4
Leerlingen zijn 12.00 uur vrij en komen ’s
avonds weer terug voor het Kerstdiner
Kerstviering: alle kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Studiedag 5+6
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
April/meivakantie (inclusief Hemelvaart)
2e Pinksterdag
Leerlingen om 12.00 uur vrij (1/2 studiedag
7)
Studiedag 8+9
Laatste schooldag: leerlingen 12.00 uur vrij
Zomervakantie

Prettig weekend!
Esther van den Berg

4 en 5 september
WOENSDAG 6 september
19 oktober
20 oktober
23 oktober t/m27 oktober
5 december
6 december
21 december
22 december
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
5 en 6 februari
26 februari t/m 2 maart
30 maart
2 april
27 april
30 april t/m 11 mei
21 mei
25 mei
15 juni en 18 juni
20 juli
23 juli t/m 3 september 2018

