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In deze nieuwsbrief 

- Voorwoord  
- Vanuit de MR – De MR zoekt nieuwe leden! 
- Heropening BSO’s 
- Een impressie van deze week! 

  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
U leest het hiernaast al: we zijn een supertoffe school! 
Dat schreef juf Amarins, onze bevo-juf die inmiddels al zo 
vertrouwd is dat je dat bijna zou vergeten dat ze invalt! 
En ja we zijn supertof! 
We zijn supertof omdat:  

- We samen alle lockdowns overleefd hebben 
- Onze “achterstanden” te overzien zijn 
- We een supertoffe OR hebben die ons steeds weer 

verrast met fantastische en verrassende intiatieven! 
- Zij ons daar zo blij mee maken! 
- We de allerliefste kinderen van allemaal op onze 

school hebben 
- Ze ons blijven verbazen en raken 
- We elke dag zo lekker lachen met elkaar 
- We zien hoe oudere kinderen zo lief zorgen voor 

hun jongere zusjes en broertjes 
- Hoe lief ze dan elkaar gedag zeggen en knuffelen 
- Het af en toe een lekker zooitje is 
- We een echt Amsterdamse smeltkroes zijn 
- We heel vaak kinderen met de armen stevig om 

elkaar heen door de school zien lopen 
- We na incidenten altijd van die mooie eerlijke 

gesprekken hebben 
- Kinderen elkaar dan zo lief kunnen troosten 
- Iedereen dan weer goed samen verder kan 

 
 

27 april 2021    Koningsdag (let op: vrije dag!) 
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 
 

‘Als je op deze supertoffe school op 
vrijdag noemt dat je lege doosjes 

nodig hebt voor BeVo dan heb je op 
woensdagochtend al zo een fijne berg 

#superblij #wateenfeest 
#nooiteerdermeegemaakt 

#ijverigaandeslagmetkunst’  
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- Er ruimte is voor oefenen, vallen en opstaan met elkaar 
- Er soms ook grenzen zijn en je je uit mag spreken 
- We experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs 
- Terwijl het zóóóó druk is 
- We allemaal zó enthousiast worden van mooi onderwijs 
- Dat je vrijdagmiddag om 18.00 uur de laatste leraar eruit moet gooien! 
- We ondanks het lerarentekort altijd weer fantastische nieuwe leerkrachten 

binnenkrijgen 
- We hebben geleerd het dan maar gezellig met u te hebben aan het hek 
- Of aan de telefoon 
- Of via een bemoedigend mailtje 
- Of dat bloemetje 
- Je een fles wijn in je tas vindt 
- We ‘het geheim van negen’ kennen 
- Maar nog niet begrijpen 
- Onze kinderen zo blij binnenkomen ’s morgens 
- Ze elke dag ontvangen worden met grapjes 
- Of een arm om ze heen 
- Met een prachtig voorbereid lokaal 
- Met nieuwe uitdagingen 
- Of samen hard ploeteren 
- Zes keer die bal op het dak in de pauze 
- En zes keer met evenveel geduld er weer afgehaald 
- Even naar die zieke leraar fietsen 
- Onze collega’s hun vak verstaan 
- En hoe! 
- We met elkaar een prachtig mini-maatschappijtje zijn 
- Waar kinderen naar hartenlust kunnen uitproberen 
- Kinderen een stem hebben 
- Die gehoord wordt 
- We samen naar oplossingen zoeken die iedereen recht doen 
- Onze supertoffe MR uren en uren investeert in onze school 
- En dat al jaaaarenlang 
- En dan ook nog de GMR bijwonen 
- We met elkaar meeleven 
- Elkaar verrassen 
- We samen bergen verzetten 
- En soms vergeten om op de top een vlag te zetten! 
- En tevreden en blij te zijn met wat we bereikt hebben 
- Nu dan. 

 
Aafke Straat en Cissy Merison, directie De Kraal 
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Vanuit de MR – De MR zoekt nieuwe leden! 
De medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar nieuwe leden! De MR heeft adviesrecht en 
op sommige punten instemmingsrecht. Daarmee hebben ouders en personeel direct invloed 
op het beleid van de Kraal. Zo lezen we mee met het schoolplan, geven we goedkeuring op 
de financiën en melden problemen als die zich voordoen. Heb je zin om je kandidaat te 
stellen voor de MR, laat het ons dan voor 30 april weten via 
mr@kunstmagneetschooldekraal.nl. 
 
We zijn opzoek naar twee nieuwe leden omdat na 6 jaar geweldige inzet Joost Siegman en 
Karin Bouman de MR gaan verlaten. Mochten er meer dan twee kandidaten zijn, dan zullen 
we later nog verkiezingen organiseren.  
 
Heropening BSO’s  
Zoals u in de laatste persconferentie heeft kunnen horen mogen de BSO’s vanaf maandag 19 
april weer open. De BSO’s waarmee wij samenwerken zullen u, indien u gebruik maakt van 
hun diensten, hier verder van op de hoogte stellen.  
 
Een impressie van deze week 
Geïntegreerd onderwijs thema ‘techniek’ in groep 3, teken je eigen fiets. Thema ‘smakelijk 
eten’ in groep 5. De start van de Ramadan en schooltuinen in groep 6 en aan de slag in het 
atelier met alle verzamelde doosjes in groep 1-2! 

 


