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3e nieuwsbrief vrijdag 6 oktober 2017
Beste ouders,
Stakende leerkrachten in het Zuiderpark
Gisteren zijn wij met vrijwel alle leerkrachten naar het Zuiderpark geweest in Den Haag. Hier hebben
wij met duizenden andere leerkrachten gestaakt. Het PO-front – het samenwerkingsverband van
onderwijsbonden, PO-inactie en PO-Raad – eist een eerlijk salaris voor en vermindering van de
werkdruk van leerkrachten in het PO. De politiek moet daarom:
1. Snel een betekenisvolle eerste stap zetten door de bekostiging van het personeelsbudget van
scholen te verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te
verhogen. De gezamenlijke partijen eisen geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat
vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het VO. Hiervoor is in de
onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig. Dit bedrag staat los van de financiële ruimte
voor salarismaatregelen voor OP, OOP en schoolleiders in de sector primair onderwijs.
2. De aankondiging van vervolgstappen in de verhoging van het personeelsbudget om daarmee
verdere salarisverbetering en vergroting van de doorstroommogelijkheden in het basis- en
(voortgezet) speciaal onderwijs mogelijk te maken.
3. Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten,
zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen
voor: Meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om
lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor is 500
miljoen nodig.
Afscheid Sjaak
Afgelopen woensdag heeft Sjaak afscheid genomen van De Kraal. Hij heeft heel lang bij ons op De
Kraal gewerkt. Mede dankzij hem zijn er veel slimme oplossingen bedacht in het gebouw en konden
er materialen op tijd worden gerepareerd. De kinderen hadden olifanten (zijn lievelingsdieren) voor
hem getekend en we hebben genoten van een fijne lunch. Deze is verzorgd door de moeder van
Matthew en Queenie van restaurant Wong Koen. Het was heerlijk! Tijdens de lunch is Sjaak door zijn
collega’s in het zonnetje gezet.
Sjaak, bedankt voor al je harde werk en inzet in de afgelopen jaren, we zullen je nog regelmatig
vragen klusjes voor ons te doen, want daar ben je gewoon supergoed in!

Beste ouders en leerlingen,
Ik wil mij graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Claudia Gomes en ik ben 45 jaar. Ik werk op de donderdag in
groep 3 samen met juf Carina en op de vrijdag sta ik voor de kleutergroep
van juf Lystra. Ik heb 17 jaar gewerkt in een combinatiegroep 3/4 en 7/8
op een Jenaplanschool in Utrecht. Naast de Pabo heb ik nog kunst- en
cultuureducatie gestudeerd en ben daarom erg blij dat ik een school heb
gevonden die aansluit bij deze interesse! Ik woon in Maarssen met mijn
man en kind van 19 en mijn twee honden. In mijn vrije tijd doe ik graag
iets cultureels, vier ik het leven met vrienden of ga ik lekker de natuur in.
Ik heb zin in een mooi jaar op De Kraal!
Samir Besselink
Bij deze stel ik mijzelf graag aan u voor.
Mijn naam is Samir Besselink en zal het komende jaar voornamelijk op de
maandag voor groep 8B staan. De afgelopen 3 jaar liep ik stage op
Daltonschool de Meer. Het laatste jaar draaide ik daar, naast de afronding van
mijn studie, twee dagen groep 6.
Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en die heb ik hier gevonden. Op deze
mooie en warme school ben ik op een fijne manier ontvangen en hoop ik
samen met de leerlingen, mijn collega's en u een mooi jaar tegemoet te gaan.
Verder ben ik opgegroeid in Amsterdam-Oost, ben ik sportief ingesteld en
houd ik er van om mijzelf in mijn vrije tijd zoveel mogelijk met vrienden en familie te omringen.
Met vriendelijke groet,
Samir Besselink
Anne Marthe Pekelharing
Mijn naam is Anne Marthe en ik werk samen met Noortje in groep 4B. Hiervoor heb
ik jarenlang op een Montessorischool gewerkt in 3/4 en 5/6 combinatiegroepen. Ik
heb twee dochters en geniet ervan om sportief en creatief bezig te zijn. De Kraal
heeft een mooi team en groep 4B is een leuke, dynamische en enthousiaste groep
kinderen. Ik heb er zin in.
Kinderboekenweek 2017….. Gruwelijk eng…
Afgelopen maandag is bij ons op school de start geweest van de Kinderboekenweek. De ingang van
de school was aangekleed met donkere lappen, spinnen, vleermuizen en skeletten. Daarnaast
hebben juf Marieke, juf Ingeborg en meester Paul ons laten schrikken door verkleed te gaan of plots
achter een doek vandaan te komen. Het was een groot succes!
Hierna zijn er voor de start van de Kinderboekenweek twee
verschillende voorstellingen geweest. Groep 1-3 ging naar de
voorstelling ‘Spin en Spook’, een grappige, griezelige
vertelvoorstelling over het jongetje Tim en zijn vrienden Spin en
Spook.

De opening van de Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek gaat dit jaar over gruwelijk eng.
Meester Paul, juf Ingeborg , juf Carolien en juf Esther voerde
een toneelstukje uit.
Meester Paul en juf Ingeborg vonden dat het thema niet
geschikt was voor kinderen, daarom gingen ze klagen bij de
directeur van de Kinderboekenweek (juf Carolien).
toen kwam de agent van STOP (juf Esther). Juf Esther zij heel vaak stop.
Zij heeft het met meester Paul en juf Ingeborg uit gepraat.

Toen kwam alles weer goed.
Door: Fatima en Björn uit groep 8

Groep 4-8 heeft kunnen genieten van een toneelstuk gespeeld door vier leerkrachten (meester Paul,
juf Carolien, juf Ingeborg en juf Esther, Fatima en Björn schreven er hierboven al over) en één
leerling, Imran uit groep 5A. Deze voorstelling ging over twee ouders die het thema van de
Kinderboekenweek (griezelen) niet geschikt vonden voor hun zoon. Maar nadat de directeur van de
Kinderboekenweek liet zien hoe leuk griezelen kan zijn, waren zij gelukkig ook overtuigd! Het was
ontzettend leuk en met name Imran kreeg een gigantisch applaus!

GRIEZEL
REKENRAADSEL……
Welk getal is ieder plaatje?
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Herhaling! Belangrijk! Noteer in de agenda!!!!
Kalender vrije dagen schooljaar 2017-2018
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

Met vriendelijke groet,
Esther van den Berg

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

