Beste ouders,
Allereest hartelijk welkom aan alle terugkerende families en zeker ook aan de nieuwe families op de
Nederlandse/Vlaamse school “de Kraanvogel”. Wij hopen dat u samen met uw kinderen heeft kunnen
genieten van een heerlijke zomervakantie. Vanaf maandag 27 augustus starten wij weer met alle
Nederlandse taal- en cultuurlessen. Ook dit schooljaar geven we les op 5 verschillende locaties en bestaat
het team uit Lisette, Mirjam, Petra en Marij.

Schooljaar 2018-2019
Leerkrachten en scholen

v.l.n.r. Petra, Mari,j Lisette, Mirjam

Lisette Van Doormaal zal lesgeven op Ambrosoli, Rainbow, KISU en Heritage;
Mirjam Veld zal lesgeven op Ambrosoli, KISU en ISU en daarnaast ook extra ondersteuning geven op
Rainbow;
Petra Wortelboer zal lesgeven op ISU;
Marij van Bommel zal lesgeven op Ambrosoli en Heritage.

Leden van het bestuur:
Voorzitter: Toon De Bruyn
Secretaris: Mayke Harding
Penningmeester: Roos Silkens
Algemene bestuursleden: Ellen Agaba, Marieke Janssen, Griet Kenis

Elk jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd in samenwerking met de themadagcommissie.
Daarvoor kunnen we nog wel wat steun gebruiken. Bent u enthousiast en wilt u een creatief steentje
bijdragen? Meld u dan bij een van de leerkrachten of stuur een mail naar dekraanvogel@hotmail.com

Groepsindeling en kalender schooljaar 2018-2019
In de bijlagen vindt u de meest recente groepsindeling , lestijden en lokaties als ook de jaarkalender.
Mocht uw kind ziek zijn of verhinderd, geef dit dan door aan de desbetreffende leerkracht. Graag wil elke
leerkracht weten door wie uw kind wordt opgehaald, zodat daar geen misverstanden over kunnen
ontstaan. Mocht er een wijziging optreden, geef dit dan tijdig door.
Zorg er ook voor dat uw kind op tijd wordt opgehaald. Niet alleen voor uw kind is het onprettig om te
moeten wachten na een lange dag school, maar ook voor de leerkrachten is dit niet fijn. Mocht het nu toch
een keer voorkoen dat u niet op tijd op school kunt zijn, geef dit dan door aan de leerkracht.
Lisette Doormaal: l.vandoormaal@outlook.com; 0755 684 565/0773 327 040
Mirjam Veld: mirjam.veld91@gmail.com; 0784 416 459
Petra Wortelboer: petrawortelboer@hotmail.com; 0790 370 773
Marij van Bommel: dekraanvogel@hotmail.com; 0783 073 341

Nieuwe methodes
We zijn er trots op dat we dit schooljaar kunnen gaan starten met een aantal nieuwe methodes. Groep 3
gaat gebruik maken van methode “lijn 3” gericht op aanvankelijk leesonderwijs waarbij klankgroepen
worden gekoppeld aan gebaren. Hotel Hallo is een nieuwe methode die ingezet gaat worden om passieve
en actieve woordenschat te verwoorden m.n. gericht op R2/R3 leerlingen. De leerlingen van Voortgezet
Onderwijs zullen starten met de vernieuwde versie van Nieuw Nederlands. Voor de groep ½ zijn meer
ontwikkelingsmaterialen aangeschaft gericht op taalontwikkeling, motoriek en samenwerking.

Belangrijke data
Zondag 2 september: welkomsborrel 14:00-17:00 Mackindye Country Club
Zaterdag 27 oktober: themadag: vriendschap
Zaterdag 17 november: themadag: Belgische week
Zaterdag 1 december: Sinterklaasfeest
Zaterdag 19 januari: CITO toetsen; informatieochtend ouders; themadag: muziek*
Zaterdag/zondag 23-24 maart: themadag/kamp
Zaterdag 22 april: themadag: Koningsdag
Zondag 8 juni: Slotfeest

*In december en januari staat het thema “muziek” centraal voor alle groepen. Op deze manier willen we
schoolbreed inhoud geven aan de lessen. Onderwerpen die volgens de gestelde leerdoelen centraal
staan, zullen tijdens de lessen worden behandeld binnen het thema muziek. De themadag op zaterdag 19
januari is tevens de afsluiting van het thema.

Inspectierapport
In de zomervakantie hebben we (bestuur en team) het conceptrapport van Inspectiebezoek ontvangen.
Zoals al eerder vermeld was het bezoek/rapport positief opbouwend. Zodra we een definitief rapport
ontvangen, delen we dit graag met u.

Nog meer goed nieuws
Vorig week hebben Anique Sloots en Eva van Asten de uitslag gekregen van hun IGCSE examen Nederlands
dat zij voor de zomer hebben gemaakt. Allebei hebben ze een A+ gescoord, van harte gefeliciteerd!!!
Onze collega, Mirjam en haar man Joshua krijgen eind december/begin januari hun eerste kind. Van harte
gefeliciteerd!! Inmiddels zijn we op zoek naar een geschikte vervanging voor de periode dat Mirjam afwezig
zal zijn. In eerste instantie zullen we proberen zoveel mogelijk de lessen intern op te vangen. Meer
informatie volgt t.z.t.

Communicatie
Op de website www.dekraanvogelkampala.org vindt u algemene informatie. De informatie voor het
schooljaar 2018-2019 wordt binnenkort toegevoegd.
Via facebookgroep NTC De Kraanvogel kunt u ons ook volgen. Op de facebookpagina staat recente
informatie en foto’s.
Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen via mail dekraanvogel@hotmail.com of telefoon: 0783 073
341

Bestuur
Eind augustus zal het bestuur weer voor het eerst bijeenkomen voor het nieuwe schooljaar. Zoals eerder
aangegeven zal dit in een enigszins nieuwe samenstelling zijn. De Penningmeester Paul Mauritz is vanaf dit
nieuwe schooljaar vervangen door Roos Silkens, en ook hebben we Griet Kenis kunnen aantrekken om
zitting te nemen als Algemeen Bestuurslid.

Welkomsborrel zondag 2 september
We hopen van harte alle kinderen en ouders te zien op 3 september van 14:00 uur-17:00 uur in Makindye
Country Club. Tijdens de welkomsborrel zullen er introductiespelletjes worden georganiseerd, met name
ook voor de nieuwkomers om elkaar snel beter te leren kennen. Het zwembad is ook weer toegankelijk
voor alle kinderen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en team
Nederlandse/Vlaamse school “De Kraanvogel”

