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26 maart 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

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Studiedagen 8 en 9
Studiedag 10 en start zomervakantie
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- Grote schoonmaak voor het paasweekend
- Nieuws van de ouderraad (OR)
- Een impressie van deze week
- Vanuit Kind en Motoriek

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen weken zijn in de school
de eerste stappen in geïntegreerd
onderwijs gedaan.
Op de foto ziet u het zogenaamde
startpunt voor het Thema “Wat als
het jou overkomt?”. Hierin wordt
gekeken naar de situatie rondom
WOII en welke lessen we daaruit
kunnen trekken voor de huidige tijd.
Het thema voor de bovenbouw. Het startpunt bestond uit een wandeling door de
Transvaalbuurt waar ten tijde van de WOII veel Joden woonden. Er is in die buurt nog van
alles te zien dat daaraan herinnert. De leerlingen hebben daar veel informatie over
gekregen en opgezocht. In de klassen zie je aan de zogenaamde “leerwand” welke vakken
meedoen aan het thema en wat de bijdrage is per vak.
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Per 1 april nemen we afscheid van juf Reinouw als intern begeleider van de bovenbouw. Als
team zeggen we haar aanstaande dinsdag gedag. We gaan haar enorm missen als snelle,
humorvolle en energieke IB-er, die professionaliteit heel hoog in haar vaandel heeft!
Reinouw gaat werken als docent Pedagogiek aan een van de PABO’s. Helaas heeft de
sollicitatieprocedure na vier gesprekken nog geen opvolger opgeleverd: we zoeken door tot
we een volwaardige opvolger hebben gevonden. Maandag gaan we in gesprek met
mogelijke interim-kandidaten.
Ook juf Nelleke gaat ons tussentijds verlaten. Zij gaat werken op een Montessorischool in
Noord. Tot de zomer blijft ze nog voor een klein aantal uren om groep 8 als IB-er te
ondersteunen, maar als juf (groep 7D en 8C) zien we haar na 1 april niet meer terug!
We wensen juf Reinouw en Nelleke veel plezier op hun nieuwe plek en mocht het niet
bevallen: welkom terug!
En ja, het is u vast niet ontgaan: het was ook wel de week van de
quarantaines…Voor we het wisten zaten we via 5A en 5B, ook thuis
met alle leerlingen en (vak-)leraren van 1/2C, 4A en 7A. Gelukkig
zijn tot nu toe de besmette leerlingen niet heel ziek. We wensen ze
vanaf hier beterschap!
Na 5 dagen quarantaine kunnen leraren en leerlingen zich laten
testen. Bij een negatieve test mogen ze daarna weer naar school.
Op de foto’s hiernaast zien we Soof en Mees uit 1/2C met hun
Dapperheidsdiploma (als beloning na de test). Gefeliciteerd
toppers!
Ook hebben we op dit moment een besmette vakleraar: juf
Glenda. Zij is al langer in quarantaine i.v.m. de besmetting van
haar partner; en is dus niet besmet op school geweest. Ook
voor jullie beterschap, Glenda!
Tegelijkertijd horen we nog steeds van toch samen spelen tijdens de quarantaine, toch dat
verjaardagsfeestje, toch mee boodschappen doen etc. U begrijpt dat zulke signalen bij ons
als team heel hard binnenkomen…
We wensen u een heel fijn weekend en allemaal weer gezond op school maandag!
Aafke Straat en Cissy Merison, directie De Kraal
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Even voorstellen… Juf Talitha
Mijn naam is juf Talitha. Sinds anderhalf jaar woon ik
in Amsterdam. Op dinsdagen, en na Pasen op
donderdagen sta ik in groep 1-2D. Tot nu toe heb ik
vooral in het speciaal onderwijs gewerkt, in
verschillende functies. Ik hou van verhalen lezen,
kunst, buiten in de natuur op ontdekking gaan,
vrolijke liedjes zingen en nog veel meer!
Enkele kinderen merkten al op dat ik soms net ietsje
anders spreek dan jullie gewoon zijn, dat is zo omdat
ik uit België kom. Ik zie ernaar uit om elke week met
jullie kinderen op schattenjacht te gaan en veel te
ontdekken over de wereld om ons heen.
Mochten er vragen zijn, aarzel niet contact op te nemen.
t.vanengen@kunstmagneetschooldekraal.nl
Vriendelijke groeten!
Talitha
Ontbijt in het kader van Pasen
Donderdag 1 april vieren we op school het
lente ontbijt in het kader van Pasen.
Gezien de huidige corona situatie kunnen we
dit jaar helaas geen ontbijt voor elkaar
maken.
Daarom neemt iedereen deze dag zijn eigen
lievelingsontbijt mee naar school.
Om ervoor te zorgen dat iedereen eenzelfde
soort ontbijt meeneemt heeft uw kind een
brief meegekregen. Aan de hand van deze
brief kunt u samen met uw kind het ontbijt
samenstellen. Mocht u geen brief hebben
meegekregen ziet u hiernaast een
keuzemenu.
De kinderen mogen gekleed op school komen
in pyjama. Sloffen en een ochtendjas mogen
ook mee zorg er wel voor dat uw kind buiten
kan spelen in zijn of haar kleding.
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Grote schoonmaak op de donderdag voor het paasweekend
Graag willen wij jullie hulp bij het volgende:
Vanwege corona hebben wij dit jaar extra kosten
gemaakt bij ons schoonmaakbedrijf. Dit hebben wij
gedaan om ervoor te zorgen dat de kans op
verspreiding minimaal is. Nu doet zich echter het
volgende probleem voor, ons schoonmaakbudget
voor een grote paasschoonmaak is op.
Omdat wij toch graag willen dat de school weer schoon is na het paasweekend, verzoeken
wij om uw kind wat schoonmaakmiddelen mee te geven, zodat wij zelf de schoonmaak
kunnen verzorgen. Als alle kinderen donderdag een eigen doekje en schoonmaakspray
meenemen, kunnen wij samen met de kinderen een uurtje schoonmaken.
Geen nood, de schoonmaak is gewoon onder schooltijd, dus uw plannen voor het weekend
lijden er niet onder.
Vanuit de ouderraad (OR)
Lieve ouders en/of verzorgers van de kinderen op de Kraal,
Vooralsnog is er nog geen goed nieuws, voorlopig zitten we nog vast in het corona-tijdperk.
Wij blijven echter positief. Want het is inmiddels
lente en de zon gaat steeds meer schijnen.
Volgende week is het Pasen en is er op 1 april
een lente-ontbijt op school. Hierover krijgen alle
kinderen een brief mee naar huis.
Om dit lente-ontbijt wat op te vrolijken heeft de
Ouderraad de paashaas uitgenodigd en
organiseren wij een digitale paasbingo voor alle
klassen.
Voor de jaarlijkse sportdag, die niet op de
normale wijze georganiseerd kan worden, komt
er een goed alternatief op 30 april. Hopelijk
kunnen we daarna echt aan de slag. Daarom is
er al besloten over de bestemmingen voor de
schoolreisjes en is er nagedacht over wat we
allemaal nog kunnen organiseren als het licht
straks op groen springt.
Dat kunnen we echter niet alleen en dus zoeken we hulp van andere ouders. Heb je ideeën
of wil je meehelpen (organiseren), stuur ons een e-mail via
or@kunstmagneetschooldekraal.nl. Op dinsdag 6 april om 20u00 is er weer een ORvergadering (via Teams). Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.
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Ook doen we hierbij opnieuw een oproep voor het betalen van de ouderbijdrage. Heb je
deze nog niet betaald, dan ontvangen we dit graag alsnog zo spoedig mogelijk. Jullie
ontvangen opnieuw een herinneringsmail.
Voor kinderen die een stadspas hebben, betaalt de Gemeente de ouderbijdrage. Echter, om
deze ouderbijdragen van de gemeente te ontvangen, moeten de stadspassen wel gescand
worden! Kom daarom op vrijdag tussen 8:45 en 10:00 met de stadspas van je kind naar het
loket van Sophia, of geef de stadspas aan je kind mee.
Een kopie sturen naar ons emailadres mag ook: or@kunstmagneetschooldekraal.nl. Graag
ontvangen we dan ook de naam en de klas van uw kind.
Geniet van de lente en tot weer ziens op de Kraal, namens de OR.
Een impressie van deze week
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Vanuit Kind en Motoriek
Pim, pam, pet…
Een leuk spelletje voor in de vakantie waarbij je veel kan variëren! Veel plezier!
Wat heb je nodig?
- Karton
- A4 Papier
- Schaar
- Rond voorwerp om over te trekken
- Lijm
- Stiften/potloden
- een (euro)munt
Stap 1: trek het ronde voorwerp over op het karton en
het papier (3x)
Stap 2: knip de drie ronde vormen uit
Stap 3: plak op beide kanten van het karton de ronde
vorm op, dit wordt je tol
Stap 4: versier beide kanten van de tol met:
figuren, patronen, cijfers of (schrijf)letters
Stap 5: maak op één kant van de tol een pijl
Stap 6: vraag aan papa/mama of zij met een mesje een
gleufje midden in de tol willen maken waar je de munt in kan doen
Stap 7: de tol is nu klaar J. Goed gedaan!
Stap 8: vouw een A4 papier dubbel als een boek
Stap 9: knip aan de zijde van de vouwlijn een halve cirkel
Stap 10: als je het A4 papier nu open vouwt heb je midden in het papier een gat
Stap 11: schrijf op het papier opdrachten voor de fijne motoriek of/en de grove motoriek
Plaats de tol in het papier. Draai de tol en kijk bij welke opdracht de pijl stopt. Voer deze
opdracht uit.
Mocht je het spannender willen maken: geef iedere
opdracht een aantal punten.
Tel de punten aan het einde op en kijk wie er gewonnen
heeft!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en
interessante speltips ontvangen? Like ons dan op
www.facebook.com/kindenmotoriek

