Beste ouders,
Een aantal scholen hebben de vakantie al ingeluid, voor de anderen is het nog een kwestie van een paar
dagen en ook dan begint de lange, welverdiende zomervakantie!! Dit is dus de laatste nieuwsbrief van
schooljaar 2017-2018, in augustus zal de eerste nieuwsbrief volgen van schooljaar 2018-2019.

Groepsindeling & jaarkalender 2018-2019
Bijgevoegd de groepsindeling en de jaarkalender 2018-2019. De leslokaties: Ambrosoli, Rainbow, Heritage,
KISU en ISU blijven ongewijzigd. Belangrijk aspect is dat, indien mogelijk, we geen consessies willen doen
qua aantal groepen/groepsgrootte. Dit betekent dat we, in ieder geval, dit schooljaar ook lessen kunnen
blijven geven aan kleine groepen met 3 leerlingen. Daarnaast hebben we grote groepen, waar op veel
verschillende niveau’s het afgelopen jaar is lesgegeven, opgesplitst of extra ondersteuning opgezet om zo
op een goede manier de kwaliteit van ons onderwijs te behouden.
De dagen en de tijden waarop les wordt gegeven, zijn bepaald in overleg met de gastscholen waar we les
mogen geven als ook met de beschikbaarheid van de leerkrachten. Daar waar een gastschool een verzoek
indient om op een bepaalde dag les te geven, zullen wij als school hier wel degelijk rekening mee moeten
houden. Vandaar ook een wisseling van dagen voor de woensdag Ambrosoli en vrijdag Heritage groep.
Zowel dinsdag op Ambrosoli (groep 3, 4 en 5) als op donderdag op ISU (groep 6 t/m VO) zullen groepen
gelijktijdig les hebben waarbij elke groep apart valt onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Wel
zullen deze groepen nauw samenwerken en daar waar mogelijk zoveel mogelijk gezamenlijke activiteiten
plannen.
Op ISU krijgen de jongere kinderen les op woensdag van 13: 15 uur tot 16:15 uur, waarbij het eerste uur
valt onder de zgn. ‘mothertongue language’, een les binnen het reguliere rooster van ISU. Dit is alleen
mogelijk bij junior school, vandaar de verschuiving. De oudere kinderen krijgen les op donderdag.
In principe gaan we uit van 35 lesweken per schooljaar. Het kan zijn dat er op een bepaalde locatie minder
lesweken gepland zijn, in overleg met de ouders zal dan naar een alternatieve extra datum gezocht worden.
Staan er meer dan 35 lesweken gepland, dan is er ruimte om een les te laten vervallen vanwege ziekte o.i.d.
Mocht het zo zijn, dat uw kind les gaat krijgen van een andere leerkracht dan afgelopen jaar, dan zal er een
gedegen overdracht plaatsvinden.

Tot slot wil ik nadrukkelijk benoemen dat er mogelijk nog wijzigen plaatsvinden. Ervaring leert dat, zelfs op
het allerlaatste moment, er toch nog veranderingen zijn in leerlingenaantal en groepsgrootte. In het ergste
geval kan het dus zijn dat bepaalde groepen opgesplitst, samengevoegd of zelfs opgeheven dienen te
worden.

Slotfeest 9 juni j.l.
Oprecht zijn we trots op alle kinderen die stuk voor stuk fantastische optredens hebben verzorgd. Het was
een genot om te zien hoe creatief elke groep op zijn eigen manier invulling heeft gegeven aan het optreden.

Inspectiebezoek
Zoals u weet, heeft begin mei het inspectiebezoek plaatgevonden. Inspecteur Plantinga heeft ons
mondeling alvast wat (met name positieve!) feedback gegeven en een aantal aanbevelingen, waarmee het
bestuur reeds mee aan de slag is gegaan. Eind juni/begin juli zal het conceptrapport naar ons toegestuurd
zal worden. We gaan er dus van uit dat we in het nieuwe schooljaar 2018-2019 een positief eindrapport
met jullie kunnen delen.

Volwasseneducatie
Ook in schooljaar 2018-2019 willen we graag, bij voldoende aanmelding, verder gaan met geven van cursus
volwasseducatie. Dus mocht u nog geinteresseerden kennen, dan kan men meer informatie opvragen via
dekraanvogel@hotmail.com

Bibliotheekboeken
Herhaalde oproep om, indien boeken nog niet geretourneerd zijn, deze terug te brengen naar de
Nederlandse school/bibliotheek. Dank aan alle ouders en kinderen die hun boeken inmiddels hebben
teruggebracht.

Welkomsborrel nieuwe schooljaar: zondag 2 september 2018
Zet het vast in de agenda: Zondag 2 september houden we een welkomsborrel om het schooljaar 20182019 in te luiden!! Lokatie: Makindy Country Club. Meer informatie volgt aan het begin van het schooljaar.

Communicatie
Op de website www.dekraanvogekampala.org vindt u algemene informatie. Alle ouders kunnen lid worden
van de facebookgroep NTC De Kraanvogel. Hierop vindt u de laatste informatie en foto’s. Uiteraard kunt u
ook direct contact opnemen via mail dekraanvogel@hotmail.com of telefoon: 0783 073 341
Een hele fijne zomervakantie en tot in augustus!!

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

