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In deze nieuwsbrief 

- Voorwoord door Cissy 
- Even voorstellen… onze nieuwe collega’s 
- Een impressie van deze week 
- Vanuit Kind en Motoriek 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Vorige week hoopte ik het, en deze week werd het 
realiteit: we gaan allemaal gezond de vakantie in! 
Alle leraren die afgelopen weken getest moesten 
worden kregen (gelukkig steeds sneller) een 
negatieve uitslag.Ook onze leerlingen en ouders 
bleven fit en gezond! 
 
Vrijwel alle klassen konden elke dag naar school. 
En vrijwel steeds stond daar een bekende leraar of een goede invaller: iets om in deze tijden 
heel blij mee te zijn! 
 
We gaan de herfstvakantie in en wensen u en de kinderen een heerlijke onbezorgde, en dit 
jaar extra lange herfstvakantie! 
 
Met hartelijke groet,  
Cissy Merison, directeur De Kraal 
 
N.B. In de bijlage vindt u een brief vanuit het bestuur over de ventilatie in onze school. 
 

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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Even voorstellen… onze nieuwe collega’s 
Iedere week stellen we enkele nieuwe collega’s aan u voor. Deze week is dat Marjon 
Weidema en groep 7D. 
 

Mijn naam is Marjon Weidema, 45 jaar en ik ben niet 
alleen komen werken op De Kraal. Ik ben met een 
mooie klas 10 à 11-jarigen meegekomen en we gaan 
nu door het leven als groep 7D. 
 
De laatste tien jaar heb ik gewerkt op de 
Linnaeusschool, de kinderen de afgelopen zes. We 
zijn al flink gewend aan onze overstap. Het is 
bijzonder om onze laatste twee jaren te mogen 

afmaken op zo’n grote school, daar ben ik ook erg dankbaar voor.  
 
Waar de kinderen vooral dol zijn op het spelen van games (ik stiekem ook...), ben ik 
voornamelijk gek op het spelen van spelletjes aan de keukentafel.  
 
We hebben ook met elkaar gemeen dat we dol zijn op hard werken en dat doen we met 
plezier. De zin die we regelmatig horen is dan ook: ‘Hè, is het nu al pauze?’ Serieus soms 
gevolgd door een: ’Ah, mogen we doorwerken?’ 
Dit wordt een fantastisch jaar op De Kraal. Ik voel het aan m’n water! 
 
Een impressie van deze week, beeldende vorming en leesvordering (groep 3) 
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Vanuit Kind en Motoriek 
Griezeligheid, pompoenen, heksen en veel snoep! 
Ja, want het is weer bijna Halloween! Maak een 
woordzoeker met alle woorden die bij het thema 
Halloween horen en laat een ander ze opzoeken. 
 

 
 
 
 
 

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like 
ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benodigdheden 
Ruitjespapier 
Een liniaal 
Een potlood 

Stappenplan 
 
Stap 1: 
Maak een vierkant van 18 
x 20 vakjes met een 
liniaal. 
 
Stap 2: 
Verzin een woord en schrijf elke letter ervan in 
een apart vakje. Schrijf het woord vervolgens 
onder het vierkant op. 
 
Stap 3: 
Zet er ongeveer 20 tot 25 woorden in en 
probeer deze ver van elkaar neer te zetten. De 
woorden mogen horizontaal, verticaal en 
schuin naar beneden of boven worden 
geschreven.  
 
Stap 4: 
Schrijf in alle overgebleven vakjes de letters 
van het alfabet totdat er geen leeg vakje meer 
over is. 
  
Stap 5:  
Het is tijd om alle woorden te gaan zoeken!  
 
Veel succes J 


