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Nieuwsbrief 6, schooljaar 2020—2021
25 september 2020
9 oktober 2020
10 oktober - 18 oktober 2020
19 en 20 oktober 2020
4 december 2020
17 december
18 december
19 december 2020 - 3 januari 2021
8 en 9 februari 2021
19 februari 2021
20 februari - 28 februari 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

Studiedag 2
Herfstvakantie
Studiedagen 3 en 4
Sinterklaas, school tot 12.00 uur
Kerstdiner, school tot 12.00 uur
School tot 12.00 uur, start Kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedagen 5 en 6
Studiedag 7
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Studiedagen 8 en 9
Studiedag 10 en start zomervakantie

In deze nieuwsbrief
- Voorwoord door Cissy
- Kinderboekenweek 2020
- OKA Justin Belfor
- Even voorstellen… onze nieuwe collega’s
- Doe mee met het gezondheidsteam
- Een impressie van deze week
Beste ouders en verzorgers,
De afgelopen weken kregen de leerlingen uit de
groepen 6,7 en 8 drie lessen vanuit DKJL,
“Discussiëren kun je leren” een organisatie die
gespecialiseerd is in het
• Versterken van de communicatieve
vaardigheden van kinderen en jongeren;
• Ontwikkelen van
burgerschapscompetenties en sociaalemotionele vaardigheden;
• Omgaan met conflict als onderdeel van
democratie;
• Stimuleren van meningsvorming,
verdraagzaamheid;begrip voor
verschillen;

Paradijsplein 2 1093NJ Amsterdam Tel: 020-6941138
info@kunstmagneetschooldekraal.nl

•
•

Stimuleren van de 21st century skills; zoals analyseren en gebruikmaken van
informatie; omgaan met (nieuwe) media, #fakenews, kritisch luisteren;
Stimuleren van cognitieve vaardigheden; eigenschappen die de leerling nodig heeft
in de omgang met anderen.

Woensdag was het dan zo ver:
De groepen 6 sloten de lessen buiten af met een versie van Ren je rot!. Na afloop liepen er
drie kinderenu uit groep 6 heel trots te zijn in zijn winnaars-DKJL-Tshirt. Iedereen heeft
genoten van deze activiteit en bovenal: weer iets nieuws en waardevols geleerd!
Uit de groepen 7 en 8 deden 14 debathelden mee aan de afsluitende Debatbattle!
Aan de hand van twee maatschappelijke thema’s (meer bewegen en omgaan met social
media), gingen zij in debat over voor- en nadelen, namen een standpunt in en
debatteerden. Een jury, bestaande uit twee ouders (dank!) en de directeur luisterden goed
en keken naar hoe het publiek reageerde op de inbreng van de helden. Daarbij werd er gelet
op belangrijke aspecten als inhoudelijke argumentatie, houding en overtuigingskracht en
interactie met het publiek. Na afloop kreeg elke deelnemer een mooie medaille en voor de
nummers 3,2 en 1 was er een beker. Een van de mooiste momenten was wel toen de
(unanieme) winnaar de microfoon in handen kreeg en zonder een moment na te denken als
eerste zijn juf, en daarna zijn vrienden bedankte!
En het grappigste was het idee van een van de deelnemers, om als je meer wilt bewegen, je
gewoon een boek kunt lezen terwijl je je aan het opdrukken bent!
Probeert u het ook even, dit weekend?
Met hartelijke groet,
Cissy Merison, directeur De Kraal
Kinderboekenweek 2020
Woensdag 30 september is de opening van de Kinderboekenweek 2020. Dit jaar is het
thema ‘En toen?’.
Alle kinderen mogen op deze dag verkleed naar school komen als iemand uit de
geschiedenis. Denk aan dino’s, ridders, prinsessen etc.
OKA Justin Belfor
Vanaf vrijdag 25 september zal onze ouder-kindadviseur Justin Belfor op de vrijdagen tijdens
de inloop buiten staan. U kunt hem dan live even spreken. Mocht u liever een afspraak
maken of even bellen of mailen, hieronder vindt u zijn gegevens.
Telefoonnummer: 06-28502735
Mailadres: j.belfor@oktamsterdam.nl
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Even voorstellen… onze nieuwe collega’s
Vanaf deze week stellen wij wekelijks enkele nieuwe collega’s aan u voor. Vandaag zijn dat
Tanja Bakker en Tom Onsman
Graag stel me aan jullie voor. Ik ben Tanja en samen met Cathelijn
sta ik dit jaar voor groep 4c.
Heel lang ben ik kleuterjuf geweest. Eerst in De Baarsjes en daarna
in de Watergraafsmeer. De laatste jaren werk in de middenbouw,
groep 3, 4 en 5. En dit jaar sta ik dus in groep 4 op de Kraal.
Ik ben 47 jaar en ik woon met mijn drie kinderen (13,15,16) om de
hoek van de Dappermarkt. Ik vind het fijn om in Oost te wonen en
te werken. Ik heb wel op andere plekken gewoond, maar ik ben
opgegroeid in Oost en ik voel me er thuis.
Ik hou van fietsen en hardlopen en het liefst ga ik op vakantie naar een stad. Berlijn,
Barcelona, maar ook Utrecht, Maastricht en Rotterdam vind ik leuk. Ik ben een stadsmens,
zelfs in de vakantie trekt me dat het meest. Helaas is nu alles anders door Corona. En dus
zoek ik het dichter bij huis. Ik ben veel in het Oosterpark te vinden en ik wandel/ren graag
op het Knsm-eiland en het Java-eiland. Daarnaast heb ik het in huis druk met mijn kinderen.
Twee van hen gaan dit jaar examen doen, spannend!
Op de Kraal vind ik het erg leuk. Er zijn veel creatieve vakken. Ik merk dat alle leerkrachten
en kinderen heel enthousiast en betrokken zijn en dat vind ik heel fijn. In onze groep 4c is
het ook fijn, we werken hard en we hebben veel plezier. Het wordt vast een heel fijn
schooljaar. Kom eens langs (als het weer mag)!

Mijn naam is Tom Onsman, meester van groep 8c. Ik woon in de
Nieuwmarktbuurt, samen met mijn vrouw en drie kinderen. Ze
zijn alle drie nog in de basisschoolleeftijd dus never a dull
moment.
In mijn vrije tijd volg ik het voetbal in het algemeen en Ajax in
het bijzonder. Als het even kan, zit ik in de Arena. Daarnaast lees
ik graag boeken, kranten en social media, verslind ik Netflixseries en pingel ik wat op een gitaar.
Tussen de bedrijven door doe ik ook nog iets in het onderwijs ;-) De afgelopen vier jaar heb
ik op de Linnaeusschool gewerkt, voornamelijk in de bovenbouw. De sluiting van de school
heeft er flink ingehakt, maar ik ben ontzettend blij en dankbaar dat we een doorstart
hebben kunnen maken op De Kraal. We gaan ervoor!
Ik hoop jullie snel in de school te zien en te spreken.
Hartelijke groet,
Tom
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Doe mee met het gezondheidsteam
Misschien houd jij je er niet mee bezig, maar wist jij dat
Amsterdamse kinderen minder gezond zijn dan kinderen in
de rest van Nederland? Als je in het gezondheidsteam zit, ga
je samen met onderzoekers nadenken over acties die
kinderen gezonder kunnen maken. Hoe kunnen we er
bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen beter slapen, gezonder
eten en meer bewegen? Wat moeten we doen om
Amsterdamse kinderen gezonder te maken?
Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een jaarlijks
toernooi, het maken van een VLOG over gezond eten of een
toneelstuk over op tijd slapen. Dit doe je samen met je
klasgenoten of vrienden en vriendinnen! Je kan meedoen als
je in groep 7 of 8 zit. Lijkt het jou leuk om mee te doen? Stuur
dan een mail naar Rabab Chrifou
(r.chrifou@amsterdamumc.nl), of bel naar 06 519 538 12. Er
kunnen maar acht kinderen meedoen, wees er dus snel bij!
Een impressie van deze week bij beeldende vorming, watersport voor de groepen 6 en de
Amsterdamse Olympische Dag voor groep 8

