Beste ouders,
Binnenkort starten wij weer met de Nederlandse taal- en cultuurlessen. Wij hopen dat u samen met uw kinderen
heeft kunnen genieten van een heerlijke zomervakantie. Dit schooljaar geven we les op 5 verschillende locaties en
bestaat het team uit 4 leerkrachten. Petra en Lisette zijn de bekende gezichten en Mirjam en Marij zijn nieuwe
gezichten. Zij stellen zich hierbij graag even voor.
Mirjam Veld:
Ik vind het leuk om dit schooljaar met jullie kennis te mogen maken. Ik ben Mirjam Veld en ga werken voor de
Kraanvogel op dinsdag en woensdag. Drie jaar geleden kwam ik voor het eerst in Oeganda voor mijn afstudeerstage
van de lerarenopleiding. Deze periode is goed bevallen en ik leerde hier mijn vriend kennen. Na een aantal keer weer
in Oeganda te zijn geweest, hebben we nu besloten dat ik in Oeganda zal gaan wonen. Een leuke nieuwe periode is
aangebroken waarbij ik les mag geven en in oktober zal gaan trouwen met mijn fantastische man. Ik hoop jullie snel
te ontmoeten bij de welkomsborrel of op school!
Marij van Bommel:
Ik ben Marij van Bommel en vanaf dit schooljaar werkzaam als directeur/leerkracht op de Kraanvogel. Ik heb als
leidinggevende meerdere jaren ervaring in zowel Nederland als op verschillende NTC-scholen. Door middel van
goede, constructieve samenwerking met de leerlingen, team, bestuur en uiteraard u als ouders ben ik ervan
overtuigd dat we er een leerzaam en gezellig schooljaar van gaan maken. Ik kijk er naar uit om u allen te
ontmoeten.

Schooljaar 2017-2018
Leerkrachten en scholen





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

Leden van het bestuur
 Maurits Servaas (voorzitter)
 Caroline Ort (secretaris)
 Paul Mauritz (penningmeester)
 Hilde De Beule
 Toon De Bruyn

Leden van de thema- en cultuurdagcommissie
 Annemarike Smiers
 Ronald Schuurhuizen
De thema- en cultuurdagcommissie is nog op zoek naar enthousiaste, creatieve ouders. Dus meld je aan bij een van
de leerkrachten of stuur een mail naar dekraanvogel@hotmail.com

Groepsindeling en kalender schooljaar 2017-2018
In de bijlagen treft u de meest recente groepsindeling , lestijden en lokaties aan als ook de jaarkalender.
De lessen op Heritage starten in de week van 21 augustus, de lessen op de andere 4 lokaties starten in de week van
28 augustus.
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.
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

Communicatie
Op de website www.dekraanvogel.ug vindt u algemene informatie. De informatie voor schooljaar 2017-2018
wordt binnenkort toegevoegd.
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

Welkomsborrel 3 september
We hopen alle kinderen en ouders te zien op 3 september van 14:00 uur-17:00 uur in Makindye Country Club.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en team

Nederlandse/Vlaamse school “De Kraanvogel”

