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4e nieuwsbrief vrijdag 20 oktober 2017
Beste ouders,
Voor de meesten van u is de herfstvakantie begonnen. De leerkrachten zijn vandaag en gisteren nog
bezig geweest met studiedagen. Gisteren heeft het team zich beziggehouden met muziek, want er
wordt druk gewerkt aan een doorgaande leerlijn muziek. Dit betekent dat we in alle groepen
muziekonderwijs willen geven, opdat de kinderen naarmate ze ouder worden meer vaardigheden
leren. Wanneer de leerlingen overgaan naar een andere groep, wordt het lesaanbod afgestemd op
dat wat het jaar ervoor geleerd is. Er werd door het team volop met muziek gewerkt en stevig
inhoudelijk gepraat over hoe we muziekonderwijs bij ons op school willen organiseren. Als het goed
is, gaat uw kind steeds meer merken van alles wat we op dit gebied willen. Aan het enthousiasme
van ons team zal het in ieder geval niet liggen!
Ook hebben we met het team gepraat over hoe we een deel van onze administratie die nodig is om
ons onderwijs te documenteren, op zo’n manier kunnen organiseren dat het voor leerkrachten
minder tijd kost en dus werkdruk verlagend zou kunnen werken.
Vandaag zijn we met al onze Staij-collega’s op verschillende plekken in Amsterdam aan de slag
gegaan met cultuureducatie in de breedste zin van het woord. En nu is ook de vakantie van de
leerkrachten begonnen!

Een bijdrage van Ingeborg de Lange, dramadocent.
Brrrrrrr iiieeeeeeek, woehaaaa wat vreselijk ENG!!! We hebben heel wat af gegriezeld en enge
verhalen verteld. Bij de drama lessen hebben we de kunst van het voorlezen behandeld, hoe lees je
goed voor? Wat is belangrijk? En hoe komt een tekst goed over? De week erna herhaalden we wat
belangrijk is bij voorlezen en de verschillen hierin besproken in het voordragen. Tijdens deze les
gingen we verhalen vertellen, die de kinderen zelf hadden bedacht en waarover we samen hebben
gefantaseerd. Als je een spannend verhaal vertelt, moet je steeds oogcontact houden en het publiek
aankijken. Ook kan je het verhaal levendig maken door stukjes uit te spelen. De resultaten waren
bloedstollend en er is in de verhalen (niet in het echt gelukkig) heel wat af gemoord en uit graven
herrezen. De kinderen genoten volop van het licht en het podium dat ter gelegenheid van de
Kinderboekenweek was neergezet en onze speelzaal voor even omtoverde in een heus theater!

Woensdag kwamen heel veel kinderen op verzoek van de leerkrachten verkleed op school. Het was
wel te zien dat het thema GRUWELIJK ENG was, want op de vorige pagina kunt u het resultaat zien.
We vonden het een superleuk thema en vinden het jammer dat het weer afgelopen is. Maar ja,
volgend jaar is er natuurlijk ook gewoon een Kinderboekenweek met vast wel weer een leuk thema!

DE OUDERRAAD KAN HET NIET ALLEEN!
Na de schoolfoto en de Na Schoolse Activiteiten zijn de ouders van de ouderraad inmiddels druk
bezig met het organiseren van het Sinterklaas en Kerstfeest. We kunnen daar nog wel wat hulp bij
gebruiken.
-Klassenouders worden op 7 november om 19:30 op school verwacht zodat over en weer
verwachtingen kunnen worden benoemd. Esther van den Berg en het bestuur van de ouderraad
zullen dan ook aanwezig zijn.
-De helft van alle ouders heeft het schoolgeld inmiddels betaald. De andere helft is dat van plan nu
meteen te doen. €50,- euro voor de kinderen van groep 1 t/m 6 en €25,- euro voor de groepen 7 en
8. Overmaken naar rekeningnummer NL78 INGB 0005 1484 43 t.n.v. Oudervereniging De Kraal,
vergeet niet de naam en klas van uw kind te vermelden
-Houd het ouderraad bord in de gang in de gaten. Daar staat op waar, wanneer, en hoe je mee kan
helpen.

-Dinsdag 28 november komen we om 19:30 weer bij elkaar. We zijn nog steeds op zoek naar
versterking. Iedereen is welkom om aan te schuiven.
-Wie heeft er een microfoon met goede versterker zodat Sinterklaas als hij op het schoolplein
aankomt goed te verstaan is?

-Zijn er ouders die tijdens het kerstmaal mooi muziek kunnen en willen maken?
-Mail ons met hulp, tips en oplossingen: kraal61@xs4all.nl
Hartelijke Groet
Het bestuur van de ouderraad.
Jolien, Mark & Micha.

Luizen!
Tijdens de afgelopen periode zijn er in verschillende klassen weer luizen gesignaleerd. Ouders van
kinderen die last van de beestjes hebben, zijn hier inmiddels over geïnformeerd. Het luizenprotocol
dat wij op school hanteren is te lezen op onze website.
De GGD heeft inmiddels nieuwe adviezen geformuleerd, dus ons luizenprotocol is niet meer
helemaal actueel. Dit zal zo snel mogelijk worden bijgesteld.
Sarah Tegel, de moeder van Lev uit groep 4, heeft zich opgeworpen tot Opperluis! Zij gaat binnenkort
een bijeenkomst organiseren voor de luizenmoeders van de klassen, waarin het signaleringsproces
nog eens goed wordt doorgenomen. De school is hier erg blij mee, want luizen zijn zo vreselijk naar!
En alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we ze uitbannen!

Na de vakantie zullen we alle kinderen weer napluizen op luizen.
Herhaling! Belangrijk! Noteer in de agenda!!!!
Kalender vrije dagen schooljaar 2017-2018
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

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

Geniet van een heerlijke herfstvakantie!
Esther van den Berg

