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Beste ouders/verzorgers, 
 
En weer zijn we opgestart, nu na een heerlijke, zonnige voorjaarsvakantie, die, als we de 
verhalen om ons heen horen, iedereen heel goed gedaan heeft! 
In school zijn we gestart met de ronde Cito-toetsen, nog even en dan krijgt u de rapporten 
weer mee. Dit hele proces is natuurlijk iets vertraagd door de lockdown, maar ook deze 
ronde gaan we u uitnodigen voor een persoonlijk rapportgesprek (dit doen we via Parro – 
zie verderop in deze nieuwsbrief). 
 
Ook zijn de inhaalprogramma’s vol op stoom! Dagelijks zijn leerlingen in kleine groepjes 
bezig om op specifieke doelen bijgespijkerd te worden; dat is even wennen, de klas uit naar 
een onbekende juf of meester, maar langzamerhand loopt het steeds soepeler en we hopen 
over een aantal weken daar de vruchten van te plukken! 
 
En zo zitten we alweer bijna helemaal in het schoolritme... nog even de regels en afspraken 
goed op de rails zetten, zodat het helemaal rustig is in de school en er hard gewerkt kan 
worden! En dat hopelijk voor heel lang! 
 
We hebben ook leuk, persoonlijk nieuws te melden! Aafke is al 22 weken in verwachting en 
dat valt niet meer te verbergen! Ze zal rond 9 juli 2021 gaan bevallen. Dit houdt in dat Aafke 
vanaf de week van 12 juni met verlof zal gaan. 
 
Aafke Straat en Cissy Merison, directie De Kraal 
 
 
 
 

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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Parro 
In de afgelopen weken hebben we gezien dat al heel veel ouders zich hebben aangemeld 
voor Parro, onze app waarop veel interessante informatie te lezen is over het onderwijs in 
de groep van uw zoon/dochter. 
 
Helaas zijn er nog wel ouders die we missen. Deze week zullen we opnieuw uitnodigingen 
versturen en we hopen dat u de app zult activeren! 
 
Rapporten 
Op vrijdag 26 maart zal het eerste rapport meegaan. Dit is uiteraard verlaat door de 
lockdown. Om de rapporten mee te kunnen geven is het belangrijk dat de rapportmappen 
terug naar school komen. Wilt u uw kind deze week de map meegeven? 
 
Een impressie van deze week 
 

 


