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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hiernaast een inkijkje in de school op de 
eerste verdieping.  
Want niet alleen groeit daar een prachtige 
ruime bibliotheek, maar ook zien we daar 
sinds afgelopen week “work in progress”! 
Zoals we eerder in deze nieuwsbrieven 
beschreven, werkt het team van De Kraal hard 
en geïnspireerd aan “Geïntegreerd onderwijs” 
een lang gekoesterde wens van het team.  
Daarbij willen we toewerken naar een vorm 
van onderwijs waarbij leerlingen meerdere 
vakken geïntegreerd aangeboden krijgen, vaak 
in de vorm van een thema waarin ze kunnen werken aan doelen vanuit de verschillende 
vakken. Dit laatste is belangrijk, omdat de leerlingen daarmee wel “in de leerlijnen blijven” 
en we daarmee garanderen dat zij voldoende leren om onze streefdoelen te halen (het 
pakket aan leerdoelen dat elk kind aan het einde van de basisschool behaald moet hebben). 
 
Maar dan wel op een manier die mogelijk meer inspireert, meer betekenis heeft en leidt tot 
meer “eigenaarschap” over het eigen leerproces.  
Ook verwachten we dat “geïntegreerd onderwijs” interessanter is voor leraren, dan alle 
vakken apart achter elkaar te geven. En dat de overleggen die noodzakelijk zijn om dit 
onderwijs vraagt, leidt tot intensievere samenwerking tussen bijvoorbeeld vakleraren en 
groepsleraren. 
 
 
 

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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Al met al een mooi en intensief proces dat zich op dit moment achter de schermen afspeelt! 
Een speciaal daarvoor ingerichte werkgroep bereidt de stappen voor de we als team 
moeten doe om de komende weken in alle groepen een vorm van “geïntegreerd onderwijs” 
aan te gaan bieden. 
 
Het werkproces en de voortgang daarvan in de voorbereidingsgroepen delen we op het 
bord dat u hierboven ziet. 
Zeker tegen de achtergrond van alles wat er in deze periode nog meer gevraagd wordt van 
ons team, iets om ontzettend blij en trots van te worden! 
 
We zien uit naar de eerste activiteiten in dit kader in de klassen en zullen u daarvan zeker 
weer van op de hoogte brengen! 
 
Aafke Straat en Cissy Merison, directie De Kraal 
 
Juf Reinouw 
Wat is er nu mooier dan studenten meenemen in een vak waar ik zelf zo van geniet?  
Per 1 april start ik als 'docent pedagogiek' op een Pabo. 
 
Ik heb waanzinnig veel plezier beleefd aan mijn tijd bij De Kraal. Team en ouders hebben 
allemaal hetzelfde doel: het beste uit een kind halen. Als intern begeleider heb ik mij de 
afgelopen jaren ingezet hierin te ondersteunen. 
 
Ik wens team, ouders, en vooral onze leerlingen veel geluk toe!  
 
Liefs, Reinouw 
 
De week van de lentekriebels  
Vanaf maandag start de Week van de Lentekriebels. Dit is 
een project waar heel veel scholen aan meedoen. De 
kinderen krijgen van hun leerkracht les op het gebied van 
relationele en seksuele vorming. U kunt denken aan:  

• Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld. 
• Voortplanting en gezinsvorming 
• Sociale en emotionele ontwikkeling 
• Seksuele weerbaarheid 

Uiteraard bespreken we alleen de onderwerpen die 
passen bij het leerjaar. We letten erop dat er respectvol 
met elkaar wordt gesproken.  
Mocht u meer willen weten, dan kunt een bezoek brengen 
aan de website.  
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/wat-de-
week-van-de-lentekriebels. 
Natuurlijk kunt u met vragen ook altijd bij uw leerkracht 
terecht. 
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Een impressie van deze week 
 

 


