Beste ouders,
Hierbij de 4e nieuwsbrief van dit schooljaar.

Themadag muziek en jaarvergadering, januari j.l.

De eerste themadag van 2019 stond in het teken van muziek. In december en januari werd dit thema ook
schoolbreed aangeboden. Elke groep had een eigen muzikaal optreden voorbereid. En als afsluiting
werden er 2 workshop gehouden: djembee of Afrikaans dansen. Muziek maakt veel goeds los in
eenieder!!
Voordat de kinderen startten met deze muzikale activiteiten, aten ze stapels pannenkoeken. Een ding is
wel duidelijk, het maken van Cito-toetsen brengt enorme honger met zich mee. Gelijktijdig vond de
jaarlijkse oudervergadering plaats waarvan u al eerder een verslag heeft ontvangen.
Siri, Jara, Emi, Esther, Lisa, Maud en Nikolaj hebben een verslag en/of een tekening gemaakt over deze
themadag.

Extra ondersteuning in de les
In overleg met bestuur en team hebben we er als school voor gekozen om extra ondersteuning in de les
uit te breiden. Extra ondersteuning biedt de mogelijkheid om tijdens de les meer individuele aandacht te
geven aan elk kind. Maatstaf hierbij is niet zo zeer de grootte van een groep maar meer de verschillende
niveaus en de onderwijsbehoeftes die kinderen nodig hebben. Bij extra ondersteuning blijft de leerkracht
eindverantwoordelijke van het lesprogramma en zal diegene die ondersteuning biedt een klein groepje
begeleiden bij een opdracht. Maandag groep 6/7/8/VO Rainbow: Mirjam Veld/Margreet Rodenburg;
Dinsdag groep 4/5: Maartje Snieders; Woensdag groep 3/4/5 ISU: Margreet Rodenburg.

Einde zwangerschapsverlof Mirjam
Mirjam is volop aan het genieten van haar zwangerschapsverlof en haar dochtertje Jenoah. Zowel vader,
moeder als dochter maken het goed. Mirjam zal haar werkzaamheden weer oppakken vanaf maandag 25
maart. Concreet betekent dit dus het volgende:
Vanaf maandag 25 maart: ondersteuning Rainbow; dinsdag 26 maart: groep 3 Ambrosoli; woensdag 26
maart: groep 3/4 KISU; donderdag 27 maart: groep 6/7/8 ISU.

Ouder-kindgesprekken
Inmiddels hebben de meeste ouder-kind-leerkrachtgesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken bieden
de gelegenheid om terug te blikken op en vooruit te plannen op de verdere ontwikkeling van uw kind.
Mochten er naar aanleiding van het gesprek bepaalde zaken nog niet voldoende duidelijk zijn, dan kunt u
altijd nog een nieuwe afspraak maken met de leerkracht.
Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen hun 2e rapport mee naar huis.

Regioconferentie
Op 8, 9 en 10 maart wordt voor de tweede keer de regioconferentie Afrika georganiseerd waaraan wij
ook weer deel zullen nemen. Deze conferentie zal, in samenwerking met NOB, plaatsvinden in Dar es
Salaam, Tanzania en wordt geleid door directeuren, leerkrachten en besturen 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. Vanuit De Kraanvogel zullen Lisette van Doormaal (leerkracht)
en Marieke Janssen (bestuurslid) de regioconferentie bijwonen.

Themadag/kamp dieren: zaterdag 23/zondag 24 maart a.s.
Themadag/kamp zal plaatsvinden op zaterdag 23/zondag 24 maart a.s. De kinderen worden opgedeeld in
3 groepen, te weten: groep 1 t/m 4; groep 5 t/m 7; groep 8 en VO. Voor elke leeftijd zullen er spannende,
leuke, moeilijke en gekke activiteiten worden georganiseerd rondom het thema dieren. De kinderen van
groep 5 en hoger kunnen blijven slapen in hun eigen tent. De kinderen van groep 1 tot en met 4 dienen
opgehaald te worden om 18:00 uur.
De lokatie is Victoria Nyanza Sailing Club. Alle activiteiten zullen met zorg worden uitgevoerd en in
principe niet bij het water plaatsvinden (dit in verband met kinderen die nog niet zelfredzaam zijn in het
water en de verhoogde kans op bilharzia).
Zaterdag 23 maart:
14:00 uur: aanvang activiteiten (kinderen zijn vanaf 13:30 uur welkom)
17:00 -18:00 uur: barbeque waarna de kinderen van groep 1 tot en met 4 naar huis gaan met hun ouders
18:00 tot 21:00 uur: avondprogramma voor groep 5 tot en met VO
Zondag 24 maart:
8:30 uur: o-ntbijt en gezamenlijke activiteit
10:30 uur: kinderen worden opgehaald door hun ouders
De officiële uitnodiging voor alle 3 de groepen volgt nog. Een ding is zeker, we gaan er weer een gezellige,
leerzame en leuke tijd samen van maken.

Themadag koningsspelen/Diataal VO/informatie VO 27 april a.s.
Op zaterdag 27 april hopen we u allen te zien om samen met alle kinderen koningsdag te vieren. Deze
koningsdag is voor iedereen toegankelijk, dus zeg het voort! Alle Belgen en Nederlanders zijn vrij om
spulletjes te verkopen.
Voorafgaand aan de koningsspelen, zullen alle VO leerlingen de niet-methodegebonden toets Diataal
maken en gelijktijdig wordt er een informatieochtend voor alle ouders georganiseerd. Tijdens deze
informatieochtend zullen de volgende zaken besproken worden: de verschillende toetsmomenten in het
jaar als ook worden de mogelijkheden om een examen Nederlands af te leggen. Deze informatieochtend is

zowel interessant voor de ouders waarvan hun kinderen al op het VO zitten maar ook voor ouders waarvan
hun kinderen in de komende jaren naar het VO zullen gaan.
Meer informatie over tijden en lokatie volgt t.z.t.

Schooljaar 2019-2020: wel-misschien-niet aanwezig?
Graag vernemen we, zo spoedig mogelijk, of uw kinderen volgend jaar zeker wel - misschien - zeker niet
deelnemen aan de Nederlandse lessen. Op deze manier kunnen we alvast een eerste voorzichtige opzet
maken qua dagen, groepsindeling en leslokaties. U kunt een bericht sturen naar:
dekraanvogel@hotmail.com

Belangrijke data
Zaterdag/zondag 23-24 maart: themadag/kamp
Zaterdag 27 april: Diataal VO en ouderbijeenkomst over VO mogelijkheden; themadag: Koningsdag
Zondag 8 juni: Slotfeest

Bestuur
Zoals jullie kunnen merken zitten we niet stil. We hebben erg veel input gekregen tijdens de
oudervergadering, en zijn er alvast mee aan de slag gegaan. Hopelijk merken jullie de resultaten snel!
We zijn ook blij om Mirjam binnenkort terug te verwelkomen. Het is als bestuur ook fijn over voldoende
middelen te beschikken waardoor we kunnen zorgen dat daar waar er een meerwaarde voor bestaat extra
ondersteuning te voorzien in de klassen.
Tenslotte, een warme oproep aan de ouders met kinderen in het VO om eventuele agendapunten voor de
oudervergadering door te geven per e-mail.

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

