Beste ouders,

Over een maand loopt 2018 al ten einde, wat gaat de tijd toch snel. De afgelopen maanden hebben we 2
themadagen gehad, te weten: Kom erbij! – Vriendschap in oktober en het Belgische kidsevent: poppenkast
en voorlezen in november. En aanstaande zaterdag, 1 december, is het alweer tijd voor het grote
Sinterklaasfeest.

Kom erbij!! Oktober 2018 j.l.

Voorafgaand aan de themadag hebben een aantal kinderen via penvrienden, hele mooie brieven ontvangen
van de Mariaschool in Pijnacker. Onze kinderen hebben ook brieven teruggestuurd naar hen en we hopen
dat er snel weer een antwoord terug komt.
Tijdens de themadag was er een speurtocht voor alle kinderen van de basisschool en moesten er onderweg
verschillende opdrachten uitgevoerd worden. De kinderen van het voortgezet onderwijs werden in een
escape room gezet en krijgen 1,5 uur de tijd om de juiste oplossing te vinden om uit deze kamer te
ontsnappen. Na de lunch was er een gezamenlijk spel waarbij elke groep zoveel mogelijk punten moest
verzamelen. Al met al een geslaagde dag. Op de volgende pagina staat een aantal gedichten die kinderen
zelf hebben geschreven n.a.v. het thema: Kom erbij!! – vriendschap.

Vriendschap
Vrienden
Daar kan je mee spelen
Vrienden
Daar ben je mee samen
Het is leuk om een vriend te
hebben
Want zonder een vriend ben
je helemaal alleen
En samen is beter
Want dan kan je alles aan
En samen ben je sterker
En alleen ben je helemaal
niets
Samen is goed

Vriendschap
Wat is vriendschap?
Iets nieuws of ouds?
Hoe lang of kort?
Hoe dicht bij jou?
Is het blauw?
Is het rouw?
Is het een paus?
Of is het benauwd als touw?
Vriendschap is met mens en
dier,
Soms met hen drink je een
glasje bier.
Soms met lang of kort haar,
Maar vriendschap heb je met
elkaar.

Lisa R – 9 jaar

Vriendschap
Vrienschap dat heb je met
elkaar,
Want zonder vriendschap
krijg je niets klaar.
Met elkaar kun je spelen en
delen,
Maar als je alleen bent , kun
je je vervelen.
Een vriend troost en helpt.
Ze kunnen je bemoedigen.
Een vriend staat altijd voor je
klaar.
Vriendschap is het beste dat
er is. Echt waar!

Een vriend is aardig en leuk,
Samen liggen we vaak in een
deuk.
We spelen leuke spelletjes
samen,
Waaronder het verzinnen van
poppennamen,
Samen gaan we sporten,
Maar we gaan ook dingen
neerstorten.
Dan tekenen we een lijn,
En leren elkaar ook Latijn.
Brecht – 8 jaar

Thirza – 8 jaar
Akke – 11 jaar

Belgische week: kidsevent: poppenkast en voorlezen! November 2018 j.l.

De Belgische ambassade had voor de eerste keer tijdens de Belgsiche week een kidsevent georganiseerd
waaraan wij als Nederlandse/Vlaamse school ook mee deden. Er werden zowel in Nederlands, Frans en
Engels verschillende boeken voorgelezen en poppenkastvoorstelingen gespeeld. Hieronder een verslag
gemaakt door Jara.
Op 17 november 2018 was er een Nederlands/Belgische dag. Er waren Franse, Nederlandse en Engelse mensen en kinderen.
Er waren ook een paar verhaaltjes in die drie talen en een paar poppenkastvoorstellingen en een super tof springkasteel!!!
Babay’s, grote en kleine kinderen en hun ouders waren allemaal welkom!! Drankjes en water waren er ook. Kinderen van de
meeste scholen waar Nederlandse les wordt gegeven, waren er ook. Het was een super toffe dag!!!
Jara- 11 jaar

Sinterklaasfeest zaterdag 1 december a.s.

Aanstaande zaterdag, 1 december, komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar Kampala. Ook dit jaar zal hij
met de boot op de Victoria Nyanza Sailing Club aankomen. De zeilclub ligt in Kaazi, 2 km van de nieuwe
Entebbe- Munyonyo express vandaan. Iedereen wordt verwacht om met eigen vervoer te komen, het is dit jaar niet
mogelijk om met de boot vanaf speke naar de zeilclub te varen.

Naar verwachting zullen Sint en de Pieten er om 14:00 uur zijn. Alle kinderen en ouders verwachten we om
13:30 uur zodat we vooraf nog even flink kunnen oefenen met alle Sinterklaasliedjes voordat Sint en de
Pieten arriveren. Alle kinderen hebben ook tijd om allerlei sport en spel activiteiten te doen, dit wordt
georganiseerd door Tjeko, een social-profit organisatie die kinderen de mogelijkheid biedt om kind te zijn
http://tjeko.info/over-ons.html . Daarnaast zal het Designer’s cafe (Hans De Heer) drank en typische
Nederlands/Belgische snacks (bitterballen, frikandellen, kroketten en Belgische frieten) verkopen.
We hopen jullie uiteraard weer allemaal te zien.

Zwangerschapsverlof Mirjam & vervanging
Mirjam verwacht eind december haar eerste kindje, dit betekent dat zij in de maanden december 2018,
januari, februari en maart 2109 met zwangerschapsverlof gaat. Gelukkig hebben we voor deze periode een
goede, passende vervanging kunnen regelen waarbij 2 groepen tijdelijk verplaatst worden naar een andere
dag. Het is heel fijn dat alle betreffende ouders hierop verder positief hebben gereageerd en ook flexibel
zijn omgegaan met het tijdelijk wisselen van lesdag.
Ondersteuning op de maandaggroep Rainbow wordt gedaan door Margreet Rodenburg. Dinsdaggroep
Ambrosoli (groep 3) wordt gedurende deze periode verplaatst naar vrijdagmiddag en Dianne Bergman (ook
leerkracht op Ambrosoli) zal deze groep les gaan geven. Woensdaggroep wordt vervangend door Marij van
Bommel. Donderdaggroep wordt tijdelijk verplaatst naar dinsdagmiddag en Petra Wortelboer zal deze les
overnemen. Uiteraard zal Mirjam er voor zorgen dat er een goede overdracht plaatsvindt en zal zij in
overleg met de tijdelijke leerkracht het rapport voor januari 2019 opstellen. Wij wensen Mirjam een fijn
verlof toe.

Schoolbreed thema: muziek
Zoals eerder vermeld gaan wij met alle groepen in december 2018 en januari 2019 werken aan een
gezamenlijk thema. Het schoolbreed thema is muziek. In deze periode zullen de lessen grotendeels worden
gekoppeld aan dit thema. Muziek zal in de breedste zin van het woord aan bod komen zoals zingen,
luisteren, muziekstijlen, muziek maken, verschillende geluiden, ritmes, ect. Mocht u als ouder of een van
uw kinderen ook een muzikale bijdrage willen leveren, geef dit dan door aan een van de leerkrachten.

CITO-afname, oudervergadering, themadag: muziek
Op zaterdag 19 januari 2019 zal het schoolbreed thema muziek op gepaste wijze worden afgesloten.
Voorafgaand hieraan zullen CITO toetsen worden afgenomen voor de groepen 3 t/m 8. Gelijktijdig zal de
jaarlijkse oudervergadering plaatsvinden. Agenda voor deze vergadering volgt t.z.t. Hieronder ziet u alvast
het programma.
10:00 uur -12:00 uur: * Afname CITO toetsen groep 3 t/m 8 en jaarlijkse oudervergadering
12;30 uur – 12: 45 uur Lunch
12:30 uur -14:30 uur: themadag muziek en muzikale afsluiting

Rapporten en ouder-kindgesprekken
In de week van 28 januari 2019 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.

Belangrijke data
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
Het bestuur heeft ook niet stilgezeten: we hebben onder andere onze subsidieaanvraag ingediend, de
afrekeningen rondgestuurd, een duidelijker beleid opgezet betreffende tegemoetkoming
van
ziektekosten voor het team als ook de vervanging van Mirjam vastgelegd. Ook nog een woord van dank aan
Jarl, Annemarike en Paul voor het nakijken van onze boekhouding van de voorbije twee schooljaren. We
kijken nu al uit naar de aankomende vakantie, en wensen iedereen alvast een fijne en deugddoende
vakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en team
Nederlandse/Vlaamse school “De Kraanvogel”

