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Beste ouders en verzorgers, 
 
Een heerlijk schoolweekje hebben we achter de rug. Terwijl landelijk en ook in Amsterdam 
donkere wolken zich boven vele scholen samenpakten scheen bij ons de zon… we kloppen 
het maar af. 
 
Deze week werd de kinderboekenweek feestelijk geopend, ging groep 8 heerlijk op kamp in 
Lunteren en zagen vrijwel alle groepen een inspirerende voorstelling in het kader van de 
kinderboekenweek: u leest hierover meer in deze nieuwsbrief. Maar duidelijk is dat ons 
team vol energie en positiviteit zit, en geniet van hun vak en de leerlingen! Een betere basis 
voor goed onderwijs en een fijne sfeer op school (én kamp) kun je niet hebben! 
 
Intussen is het overleg met de MR opgestart, zijn de laatste sollicitaties voor de functie van 
meester (en onderbouwcoördinator) Timo binnen, zijn we bezig met de tweede ronde 
klassenbezoeken, en bereiden we de studiedagen van deze week, en die van na de 
herfstvakantie voor. 
 
 

9 oktober 2020   Studiedag 2 
10 oktober - 18 oktober 2020  Herfstvakantie 
19 en 20 oktober 2020  Studiedagen 3 en 4 
4 december 2020   Sinterklaas, school tot 12.00 uur 
17 december    Kerstdiner, school tot 12.00 uur 
18 december    School tot 12.00 uur, start Kerstvakantie 
19 december 2020 - 3 januari 2021 Kerstvakantie 
8 en 9 februari 2021   Studiedagen 5 en 6 
19 februari 2021   Studiedag 7 
20 februari - 28 februari 2021 Voorjaarsvakantie 
2 april 2021    Goede Vrijdag 
5 april 2021    Tweede Paasdag 
27 april 2021    Koningsdag 
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 
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De enigen die we nog in de school missen bent u: de ouders. 
Helaas was het stukje uit mijn interview voor “Goedemorgen Nederland” geknipt waarin ik u 
bedankte voor zoveel begrip en flexibiliteit, en aangaf dat u een fantastische groep ouders 
bent: kijk alleen maar eens naar het lieve briefje en de heerlijke taart die we kregen van de 
ouders van groep 8A: wat een verrassing en wat deed ons dat goed! 
 
We houden deze stemming nog lekker even vast tot donderdagmiddag de herfstvakantie 
weer begint. We wensen u voor die, dit jaar extra lange, herfstvakantie mooie dagen toe, 
met vele gezelligheid en samenzijn, zacht weer, en vooral dat iedereen fit en gezond blijft! 
 
Met hartelijke groet,  
Cissy Merison, directeur De Kraal 
 
Kinderboekenweek 2020 
Afgelopen woensdag 30 september was de opening van de Kinderboekenweek 2020. Dit 
jaar is het thema ‘En toen?’. De school was door de kinderboekenweekcommissie (juf 
Rineke, juf Bianca en juf Aafje) prachtig aangekleed. Zo stond er een grote dino met dino-
eieren in de gang waaruit deze week zowaar een kleine dino is gekropen. 
De kinderen waren prachtig verkleed, van dinosaurus tot ridder en van heks tot mummie.  
 
Op donderdag en vrijdag waren er voorstellingen voor alle groepen. De groepen 1-4 keken 
naar de voorstelling SOEP! waarin de kinderen werden meegenomen in het verhaal achter 
het soep-recept van oma. De spelers maakten met de kinderen reizen naar de landschapen 
waar de soep vandaan komt. Met miniatuurlandschappen en een handcamera werden 
boomgaarden van broccoli, woestijnen en scheeps-karavanen van uienschillen live-action in 
beeld gebracht. Deze werelden werden live op een beeldscherm geprojecteerd.  
 
De groepen 5 en 7 keken naar de 
voorstelling ‘Hamlet’ en de 
groepen 6 en 8 naar ‘King Lear’, 
beiden gebaseerd op het 
oorspronkelijke verhaal van 
William Shakespeare. Deze 
voorstellingen werden gespeeld 
door theatergroep ‘Dolle 
Maandag’. 
 
Ook de komende week staat nog 
in het teken van dit geweldige 
thema en de leesbevordering.  
Hiernaast ziet u een foto van 
deze geweldige opening! 
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Op zoek naar lege, schone doosjes… 
Voor beeldende vorming zijn wij op zoek naar lege, schone doosjes. Heeft u die toevallig nog 
liggen? Wilt u ze dan aan uw zoon/dochter meegeven? Alvast bedankt! 
 
Schoolkamp 2020  
Dag 1 
Voordat we vertrokken moesten de tassen en koffers ingeladen worden, en toen nog de 
laatste knuffels en kusjes aan je ouders geven toen vertrokken we. De bustrip naar Lunteren 
duurde ongeveer een uur. Ik {Noah} vond het een mooi tripje met veel bos en weilanden. Ik 
zou daar misschien wel willen wonen zegt Dimpy, als ze maar goede wifi hebben. Asha zegt: 
ik vond het een leuke trip, want je mocht op je telefoon, en ik vond de weilanden ook mooi. 
Zehra vond de trip ook leuk want je mocht op je telefoon. Levi zegt: ik vond de stoelen 
lekker zitten maar, iemand schreeuwde de hele tijd in mijn oor en dat was irritant. Dat was 
een gedeelte van de busreis. 
 
Toen we de bus uitstapten zagen 
we de Wildwal. We gingen eerst 
lunchen voordat we de kamers 
gingen bekijken. We moesten zelf 
ons bed opmaken. Daarna gingen 
we de speurtocht doen. Een aantal 
groepjes raakte verdwaald maar 
iedereen is veilig thuisgekomen.  
 
Na onze vrije tijd gingen we eten, 
we aten spaghetti met rode saus. 
Na het eten mochten we even 
onze ouders bellen. Hierna gingen 
we ons verkleden om het bos in te 
gaan. We gingen het douanespel 
doen. Je moest geld smokkelen 
van de ene kant naar de andere 
kant maar er was ook douane die 
ons tegenhield. Daarna was er een 
bingo. Heel veel gewonnen, maar 
niet iedereen. 
 
Als laatste gingen we een spooktocht doen. We gingen het bos de lichtjes volgen. Het was 
vooral eng omdat er juffen en meesters achter ons opdoken. Daarna gingen de meeste 
kinderen slapen maar ons groepje bleef nog heel lang wakker…. 
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Dag 2 
Toen we opstonden gingen we douchen, tandenpoetsen enzovoort, daarna kwam iedereen 
naar beneden om te ontbijten. Na het fantastische ontbijt hadden we een lekkere sport 
ochtend met teams van 7. Met de onderwerpen frisbeeën, volleyballen, slagballen, alles 
mocht je 2 keer doen dat was heel leuk. Lunchen normaal, leuk, gezellig, lekker.  
 
Om 13.00 gingen we een boswandeling doen naar het zogeheten Uilenbos, daar gingen we 
spelen en pannenkoeken eten dat was leuk, nou en toen waren we teruggelopen en we 
mochten bellen {mam} hoi {Noah} hoi {mama} doei {Noah} doei nou fantastisch.  
 
Daarna gingen we een bonte avond spel doen. Nou we hadden dik de 2 plaats gewonnen {ik 
Noah deed niet mee hi, hi, hi,} omkleden voor de disco hoe hoe o yea. Nou de disco was 
leuk iedereen ging los ja leuk dat was het wel. Zoals meester Hassan het altijd zegt gingen 
we daarna nini moe moe doen   
 
Dag 3 
Nadat we waren opgestaan en hadden ontbeten moesten 
we de kamers opruimen en vegen. Hierna gingen we met 
de huifkar naar het zwembad. Het duurde een tijdje 
maar uiteindelijk kwamen we er. Het leukste in het 
zwembad waren de vele zwembaden. Van eentje moest je 
met banden af. Daarna werden we opgepikt door de bus. 
Thuis zijn velen snel in slaap gevallen. 
 
Schoolapp à Parro 
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt wordt de huidige Schoolapp niet meer ondersteund. 
Vanaf deze week starten wij met een pilot voor een nieuwe schoolapp: Parro.  
Deze pilot zal in drie groepen in de school draaien: 1-2B, 5A en 7A. Het gebruik zal over 6-8 
weken worden geëvalueerd. Mocht dit een succes blijken te zijn zal de app ik alle groepen 
gebruikt gaan worden.  
 
Parro is automatisch gekoppeld aan ons systeem Parnassys. Hierdoor ontstaan er nog meer 
mogelijkheden. Zo kan de school berichten en foto's plaatsen maar is het ook mogelijk om 
digitaal in te tekenen voor oudergesprekken of je op te geven voor uitstapjes.  
 
We zullen u blijven informeren over het vervolg. 
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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 
Haidy Sitaldin en Glenda Hulshof. 
 

Hallo allemaal, mijn naam is Haidy Sitaldin, ik ben onderwijsassistent 
op De Kraal. Ik heb al 22 jaar op de Linnaeusschool gewerkt en sinds 
dit schooljaar werk ik op De Kraal. Ik woon op Park de Meer, op 
loopafstand van mijn werkplek. Dit schooljaar werk ik met kleuters en 
ondersteun ik ook de groepen 7 en 8. Verder hou ik van lezen, koken, 
reizen, shoppen en ben ik zodra het kan bij mijn lieve moeder. Ik hoop 
het allerbeste voor de school en voor mij op deze school. 
 
Lieve groetjes, 
Haidy 

 
Hey hallo, ik ben Glenda, docent bewegingsonderwijs.  
Ik geef gymles aan de groepen 4, groep 7d en 8c. Toen de 
Linnaeusschool ging sluiten, heb ik ervoor gekozen om samen met veel 
kinderen en een aantal collega’s mee te gaan naar de Kraal. Verder geef 
ik gymlessen op Obs de Dapper en Thula (Vrije School).  
Ik woon in de Oosterparkbuurt en hou van sporten. Wekelijks ren ik een 
aantal rondes in het park. Ik sportte voorheen in de sportschool, maar 
ben nu toch meer buiten in beweging. Verder pak ik vaak de fiets en 
hou ervan om lange wandelingen te maken door de stad.  
 
De eerste weken op de Kraal zijn mij erg goed bevallen! Ik wil dat de kinderen veel plezier in 
beweging ervaren en hun energie kwijt kunnen tijdens de gymlessen!  Tot snel!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


