Beste ouders,
Het einde van het schooljaar 2017-2018 is alweer in zicht. een jaar waarin alle kinderen hard gewerkt
hebben, diverse themadagen hebben gehad en recentelijk ook het inspectiebezoek. Dankzij alle positieve
inzet van leerlingen, ouders, team en bestuur kunnen we terugblikken op een educatief en leuk schooljaar.

Koningsdag en oudervergadering
De koningsdag was een gezellig event. In een razendsnel tempo deden de kinderen de verschillende
spelletjes en verdienden daarmee een waardebon om zo iets leuks te kunnen kopen op de vrijmarkt.
Enthousiast werd door de kinderen hun koopwaar tentoongesteld en als echte kooplui geprobeerd alles te
verkopen.
Eerder deze week is het verslag van de oudervergadering aan alle ouders toegestuurd.

Inspectiebezoek
Drie dagen lang heeft Mevr. Plantinga, inspecteur Onderwijs, diverse leslokaties bezocht en gesprekken
gevoerd met team, bestuur, leerlingen en ouders. De gesprekken waren positief en van constructieve aard,
zo ook het eindgesprek waarbij o.a. zaken als leerresulaten, doorgaande lijn, schoolklimaat en
schoolbetrokkenheid voldoende tot goed beoordeeld warden. De inspecteur maakt n.a.v. het bezoek een
rapport betreffende de kwaliteit van ons onderwijs waarin zij haar bevindingen, waarderingen en
conclusies zal toelichten. Zodra dit rapport definitief is vastgesteld zal het openbaar worden gemaakt en
uiteraard ook met u gedeeld worden. Dit bezoek was voor ons een mooie gelegenheid om samen kritisch
te kijken naar de kwaliteit van ons onderwijs en de toekomst hiervan!

Volwasseneducatie
Vanaf 12 mei j.l. zijn de Nederlandse lessen voor volwasseneducatie gestart met vier enthousiaste
cursisten. De eerste reacties zijn positief en we hopen dat goede nieuws zich snel verspreid zodat er nog
meer geinteresseerden zich zullen aanmelden.

Rapporten: eind mei/begin juni
Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen hun 2 e rapport mee naar huis. Het rapport zal, de
voorlaatste les worden meegegeven. De leerkrachten zullen het rapport met uw kind bespreken. Indien
wenselijk, zal de leerkracht een afspraak met u maken om de vorderingen van uw kind te delen. Uiteraard
kunt u ook zelf een afspraak maken met de leerkracht.

Bibliotheekboeken
Graag willen wij eenieder vragen om alle Nederlandse boeken –voor het einde van het schooljaar- terug te
brengen naar de bibliotheek van de desbetreffende leslokatie. De leerkracht weet, in principe, welke
boeken je kind heeft geleend, dus kunt u dit altijd via de leerkracht navragen. We gaan ervan uit dat alle
boeken weer op de juiste lokatie terecht komen, zodat we deze zomer ook echt alle boeken kunnen laten
rouleren tussen de verschillende lokaties.
Ondertussen blijven we naar manierenzoeken om ons aanbod van boeken verder uit te breiden.

Slotfeest: zaterdag 9 juni 2018
Op zaterdag 9 juni zal het slotfeest plaatsvinden. Lokatie: Makindy Country Club. Tijdstip: 14:00 uur – 17:00
uur. Alle groepen zijn inmiddels druk in de weer om op een creatieve manier een eindpresentatie te geven.
Alle kinderen kunnen hun zwemkleren mee nemen om een duik te nemen in het zwembad. We hopen weer
dat iedereen erbij aanwezig is om zo samen het schooljaar gezellig af te sluiten.

Belangrijkste Informatie Nieuwe Schooljaar
Nieuwe lesmethodes: nieuwe schooljaar
Zoals eerder vermeld zullen we schooljaar 2018-2019 starten met nieuwe aanvankelijk leesmethode voor
groep 3. De keuze is gevallen op de methode “Lijn 3”, het grote voordeel van deze methode is dat het werkt
in thema’s en dat klanken worden gekoppeld aan gebaren wat beklijving vergemakkelijkt. Het spellingsdeel
sluit goed aan op wat verwacht en gevraagd bij de Citotoetsen Spelling. Daarnaast is de methode kleurrijk
en heeft het aantrekkelijke werkboeken waarin veel aandacht wordt besteed aan begrijpend lezen.
Er zal ook een gerichte methode voor R3 leerlingen worden aangeschaft. Deze methode heet “Hotel Hallo”
waarbij de nadruk ligt op het vergroten van woordenschat en communicatieve vaardigheden. Deze
methode is een welkome aanvulling juist voor leerlingen die over een beperkte passieve en/of actieve
woordenschat beschikken.
De leerlinggebonden subsidie –die we dit jaar zullen ontvangen- zal geheel ten goede komen van de
leerlingen. Dit kan op allerlei verschillende manieren gebeuren, bijv. lesmateriaal, leesboeken, extra
leerkracht, culturele activiteiten, professionalisering van het team, ect. Wij staan uiteraard open voor
andere suggesties, dus mocht u hierover mee willen denken, dan horen wij het graag.

Gezocht: nieuwe leden themadagcommissie
Voor onze themadagcommissie zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die onze commissie willen komen
versterken. Samen met het team wordt er op educatieve en creatieve manier invulling gegeven aan de
themadagen. Een hele leuke en gezellige commissie waarbij alle hulp meer dan welkom is. Mocht u, nog
goede ideëen hebben voor invulling van themadagen voor schooljaar 2018-2019, dan horen wij dit graag.
We denken er ook aan om de ouders te betrekken bij het ontwikkelen van lesthema’s

Jaarkalender en Groepsindeling
We streven erna om half juni de jaarkalender, groepsindeling en leslokaties toe te sturen. Bij het opstellen
van groepsindeling, tijden en leslokaties wordt gekeken naar de grootte, niveau’s en leeftijden van de
leerlingen in de groep, de mogelijkheid qua faciliteiten op diverse lokaties en beschikbaarheid van de
leerkrachten. Zoals ervaring leert, moet u er wel rekening mee houden dat er in augustus nog een wijziging
kan optreden qua lestijden en/of dagen omdat dit valt of staat met het aantal leerlingen. Daarom is het
belangrijk dat ouders de school zo snel mogelijk inlichten of leerlingen wel-misschien-niet aanwezig
zullen zijn. Nog niet iedereen heeft doorgegeven of uw kinderen volgend schooljaar zeker wel- misschien –
zeker niet deelnemen aan de Nederlandse lessen. Het is voor ons van essentieel belang om de aantallen
goed in kaart te hebben omdat dit het uitgangspunt vormt voor de groepsindeling. Pas als we een reactie
hebben van iedereen, kan een groepsindeling gedeeld worden. Nogmaals dank aan diegenen die reeds
gereageerd hebben op eerdere mailing. Voor zij die dit nog niet gedaan hebben, graag zo snel mogelijk een
bericht naar: dekraanvogel@hotmail.com

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

Bestuur
Zoals jullie ondertussen misschien al wel weten heeft Maurits Servaas na drie jaar de fakkel van voorzitter
overgedragen aan Toon De Bruyn. Aan het einde van dit schooljaar doet Paul Mauritz hetzelfde voor het
penningmeesterschap aan Roos Silkens. Deze nieuwsbrief is te kort om al de verwezenlijkingen van beiden
op te lijsten, maar het hele team van leerkrachten en bestuursleden wenst langs deze weg Maurits en Paul
erg te bedanken voor de tomeloze inzet en enorme bijdrage die ze geleverd hebben voor onze school! We
kijken met z’n allen uit naar het slotfeest en wensen alle leerlingen en ouders een deugddoende vakantie!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en team
Nederlandse/Vlaamse school “De Kraanvogel”

