Beste ouders,

Inmiddels hebben de kinderen al een aantal lessen gehad en nadert de herfstvakantie. Alle groepen hebben
een goede start gemaakt. De kinderen vanaf groep 5 hebben aan het begin van het schooljaar zelf hun
doelen opgesteld waaraan ze willen werken de komende periode. Gedurende het jaar zal elke leerkracht
regelmatig met de leerling terugkijken naar deze doelen en indien nodig aanpassen of veranderen. Op deze
manier willen we de kinderen ook hun verantwoordelijkheid laten nemen voor hun eigen leerproces. Mocht
u vragen hebben bij deze doelen en/of lesinhoud, contacteer dan gerust de leerkracht van uw kind.

Kom erbij!!
Op zaterdag 27 oktober zal de eerste themadag plaatsvinden voor alle leerlingen van de Nederlandse
school. Het thema is: Kom erbij! – vriendschap - ; dit is ook het thema van de kinderboekenweek 2018. De
uitnodiging – gemaakt door een aantal leerlingen – volgt nog. De activteiten zullen plaatsvinden op ISU,
Lubowa van 10:00 uur – 14:00 uur. De Voortgezet Onderwijs leerlingen en de basisschoolleerlingen zullen
ieder hun eigen programma hebben. Alle VO leerlingen zullen moeten gemobiliseerd worden om binnen
de aangewezen tijd uit de escape room te ontsnappen De basisschoolleerlingen zullen vriendschappen
moeten opbouwen tijdens een speurtocht op de campus. Bijgevoegd de beide uitnodigingen.

Nieuwe leesboeken
Ook dit jaar zijn er weer nieuwe leesboeken besteld. Alle boeken zijn gerelateerd aan het thema
Vriendschap. Voor alle leeftijden, van kleuters tot en met Voortgezet Onderwijs, zijn er weer mooie boeken
besteld. De boeken zullen op zaterdag 27 oktober uitgestald worden zodat alle leerlingen een mooi boek
kunnen uitkiezen. Daarna zullen de boeken verdeeld worden over de verschillende leslokaties. Minimaal 1x
per jaar zullen boeken worden gerouleerd over de verschillende leslokaties.

Leden themadagcommissie:
We hebben ook dit jaar weer enthousiaste ouders bereid gevonden die graag mee willen helpen tijdens de
verschillende themadagen. Samen met hen gaan we er voor zorgen dat de themadagen educatief en
gezellig zijn voor alle leerlingen. De leden van de themadagcommissie zijn: AnneMarike Smiers; Inez van
Oord; Ineke Aquarius en Marleen Kamphuis.

Nederlandse les voor volwassenen
Eind september zijn we weer gestart met de Nederlandse lessen voor volwassenen. Mocht u nog mensen
kennen die mogelijk geinteresseerd zijn het volgen van deze lessen, dan kunnen ze contact opnemen met
via dekraanvogel@hotmail.com

Belangrijke data
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 27 april: themadag: Koningsdag
Zondag 8 juni: Slotfeest

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
Herhaalde oproep: indien u het niet gewenst vindt, dat foto’s met uw kind erop, worden gepubliceerd op
website of op onze facebookpagina, geef dit dan door via dekraanvogel@hotmail.com

Bestuur
Als het goed is heeft u, eind september, de factuur ontvangen voor het schoolgeld van 2018-2019. We
vragen u vriendelijk om deze factuur binnen 30 dagen te betalen. Mocht u vragen hebben over de factuur,
of heeft u de factuur onverhoopt nog niet ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met onze
penningmeester, Roos Silkens, penningmeesterdekraanvogel@hotmail.nl

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

