Beste ouders,
Allereerst wensen wij u een mooi, gezond en leerzaam 2018 toe. Inmiddels zijn de lessen alweer begonnen
en hopelijk is iedereen weer gewend aan het normale schoolritme.

Terugkeer leerlinggebonden subsidie vanaf 2018
Vanaf 2018 ontvangen alle bij NOB aangesloten scholen weer een leerlinggebonden subsidie,
vergelijkbaar met de situatie zoals die voor afschaffing van de aanvullende subsidie per 1 januari 2017
was. Het kabinet trekt hier jaarlijks 3 miljoen euro voor uit. Wij zijn hiermee erg verguld en de gelden
hiervoor zullen geheel ten goede komen van onze leerlingen.

Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek is weer verder uitgebreid. Elke leslokatie heeft een aantal nieuwe boeken gekregen
passend bij het niveau en de leeftijd van elke groep. De leerlingen kunnen, daarnaast, ook nog gebruik
maken van het e-books abonnement waar Nederlandstalige kinderen in het buitenland gratis gebruik van
kunnen maken. Elk kind dient een emailadres te hebben en daaraan gekoppeld zit een inlogcode vast.
Indien u nog geen login van e-books heeft of indien deze niet meer werkt, kunt u direct mailen naar
ebooks@oba.nl .
Daarnaast kunnen de kleuters ook digitale prentenboeken bekijken op You Tube:
https://www.youtube.com/results?search_query=digitale+prentenboeken
Op deze manier hopen we, samen met u, het lezen van alle kinderen te stimuleren.

Rapporten en oudergesprekken
In de week van 29 januari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Aansluitend zal er een gesprek
plaatsvinden over de ontwikkeling van uw kind waarbij teruggeblikt maar ook vooruitgepland zal worden.
Aangezien de leerling zelf voor een groot deel verantwoordelijk is voor zijn/haar ontwikkeling, stellen wij
de aanwezigheid van uw kind tijdens het gesprek hierbij zeer op prijs. Elke leerkracht zal, van te voren,
aangeven op welke dagen en tijden zij beschikbaar is.

Themadagen 2018
20 januari: toetsen en “Vlaamse en Nederlandse keuken”
10-11 maart: kamp
21 april: themadag: Koningsdag
9 juni: slotfeest

Communicatie
Op de website www.dekraanvogekampala.org vindt u algemene informatie.
Alle ouders kunnen lid worden van de facebookgroep NTC De Kraanvogel. Hierop komt recente informatie, foto’s...
Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen via mail dekraanvogel@hotmail.com of telefoon: 0783 073 341

Afwezig? Laat het vooraf weten!
Indien uw kind niet aanwezig kan zijn tijdens de les, willen wij u nogmaals vragen om voorafgaand aan de les de
leerkracht hierover te informeren (via e-mail of whatsapp). Het komt namelijk nog geregeld voor dat de leerkracht
aan het begin van de les nog niets heeft gehoord en hier dan zelf achteraan moet bellen terwijl de rest van de
leerlingen er al is.

Regioconferentie
Op 16, 17 en 18 maart wordt voor de eerste keer een regioconferentie Afrika georganiseerd waaraan wij ook deel
zullen nemen. Deze conferentie zal, in samenwerking met NOB, plaatsvinden in Kigali, Rwanda en wordt geleid
door directeuren en leerkrachten van NOB-scholen uit Afrika. Het is een unieke gelegenheid om kennis met elkaar
te delen om zo de kwaliteit van ons onderwijs te blijven monitoren, borgen en verbeteren.

Bestuur
In april zal onze school bezocht worden door een inspecteur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Dit bezoek stond al eerder gepland maar moest door de politieke situatie in met name Kenia en
Ehtiopie uitgesteld worden. We zijn als bestuur benieuwd hoe een goed geinformeerde buitenstaander naar de
ontwikkelingen en kwaliteit van onze school kijkt.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en team
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