Beste ouders,
Hierbij de 5e nieuwsbrief van dit schooljaar.

Themadag/kamp: dieren – expeditie robison, 23-24 maart j.l.

Een zeer geslaagde themadag/kamp. Vol enthousiasme en energie werden de opdrachten door de
leerlingen uitgevoerd. Heel veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen om er wederom een
onvergetelijke dag-nacht en ochtend van te maken.
Max, Eline, Victoria, Vincent, Fynne en Cato hebben over deze themadag ook een verslag geschreven.

Vertrekkende leerlingen
Per 8 april is de familie Sorel-Smiers helaas vertrokken naar hun nieuwe standplaats, Bogota, Colombia.
Bijna 6 jaar hebben Mathilda en Jonathan op de Nederlandse school gezeten en zijn AnneMarike en Erik
zeer actief verbonden geweest aan de school, dank hiervoor! Wij wensen jullie heel veel plezier en succes
in Colombia toe.

Themadag koningsspelen/Diataal VO/informatie VO 27 april a.s.
Op zaterdag 27 april hopen we u weer te zien om samen met alle kinderen koningsdag te vieren. Deze
koningsdag is voor iedereen toegankelijk, dus zeg het voort! En alle Belgen en Nederlanders zijn vrij om
spulletjes te verkopen. De koningsspelen worden gehouden op Ambrosoli International School, Bugolobi.
Daarnaast zal Hans De Heer drank en typische Nederlands/Belgische snacks (bitterballen, frikandellen,
kroketten en Belgische frieten) verkopen en zal de band “Kleintje Pils” er een muzikaal festijn van maken....
dit alles mag je dus zeker nieit missen!!
De kinderen kunnen spulletjes verkopen voor kleine prijzen. Maar daarnaast kan iedereen ook mee doen
aan de wedstrijd om het meest orginele, gekke en creatieve eigengemaakt Koningsspel te verzinnen, zoals
bijv. ballonnen opblazen terwijl je net beschuit gegeten hebt, muntjes gooien in bak met water. Wil je
spulletjes verkopen en/of wil jezelf een leuk spel bedenken... laat het dan even weten aan je juf of mail dit
naar: dekraanvogel@hotmail.com Een professionele jury zal de uiteindelijke winnaar bekendmaken en de
bijbehorende prijs uitreiken.
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. Graag horen we vooraf of u als ouders aanwezig
bent op deze informatieochtend.
Zaterdag 27 april 2019 – lokatie: Ambrosoli international school, Bugolobi
10:00-12:00 uur: VO leerlingen maken Diatoets (alleen voor VO leerlingen!!)
10:00-12:00 uur: informatieochtend voor alle geïnteresseerde ouders over VO programma: toetsen en
examenmogelijkheden
12:00-12:30 uur: lunch voor de VO leerlingen
12:30 -13:00 uur: alle kinderen zijn welkom om hun spulletjes en eigengemaakte spelletjes klaarzetten
13:00-15:00 uur: koningsspelen en vrij markt waarbij ook “Kleintje Pils” een muzikaal optreden zal
verzorgen.
Aangezien de vrij markt/spelen toegankelijk is voor alle Nederlanders en Belgen als ook vanwege
veiligheidsmaatregelen, verzoeken wij u om u vooraf aan te melden (dekraanvogel@hotmail.com)

Schooljaar 2019-2020: wel-misschien-niet aanwezig?
Hierbij nogmaals het verzoek om aan te geven of uw kinderen volgende 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
We streven erna om half juni de jaarkalender, groepsindeling en leslokaties toe te sturen. Bij het opstellen
van groepsindeling, tijden en leslokaties wordt gekeken naar de grootte, niveau’s en leeftijden van de
leerlingen in de groep, de mogelijkheid qua faciliteiten op diverse lokaties en beschikbaarheid van de
leerkrachten. Zoals ervaring leert, moet u er wel rekening mee houden dat er in augustus nog een wijziging
kan optreden qua lestijden en/of dagen omdat dit valt of staat met het aantal leerlingen. Daarom is het
belangrijk dat ouders de school zo snel mogelijk doorgeven of leerlingen wel-misschien-niet aanwezig
zullen zijn. Nog niet iedereen heeft dit gedaan. Het is voor ons van essentieel belang om de aantallen goed
in kaart te hebben omdat dit het uitgangspunt vormt voor de groepsindeling. Pas als we een reactie hebben
van iedereen, kan een groepsindeling gedeeld worden. Nogmaals dank aan diegenen die reeds gereageerd
hebben op eerdere mailing. Voor zij die dit nog niet gedaan hebben, graag zo snel mogelijk een bericht
naar: dekraanvogel@hotmail.com
Petra Wortelboer, al bijna 4 jaar werkzaam op De Kraanvogel, heeft aangegeven dat zij volgend schooljaar
niet zal terugkeren als leerkracht. Zij heeft een nieuwe uitdaging aanvraad op ISU wat uiteraard heel fijn is
voor haar. Als onze school gelijk blijft qua aantal leerlingen of groeit, is het zeer wenselijk om een nieuwe
collega te vinden. Dus mocht u nog iemand kennen die enthousiast en ook bevoegd leerkracht is, laat hem
of haar dan contact opnemen met de school via dekraanvogel@hotmail.com

Rapporten: eind mei/begin juni
Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen hun 2 e rapport mee naar huis. Het rapport zal, de
voorlaatste les worden meegegeven. De leerkrachten zullen het rapport met uw kind bespreken. Indien
wenselijk, zal de leerkracht een afspraak met u maken om de vorderingen van uw kind te delen. Uiteraard
kunt u ook zelf een afspraak maken met de leerkracht.

Belangrijke data
Zaterdag 27 april: Diataal VO en ouderbijeenkomst over VO mogelijkheden; themadag: Koningsdag
Zondag 8 juni: Slotfeest

Bestuur
Zoals jullie merken zijn we met veel animo aan de eindspurt van dit schooljaar begonnen! Het is fantastisch
om te zien hoe jaar na jaar het kamp een hoogtepunt van het schooljaar is: Moe maar voldaan is ook nu
weer van toepassing. Verschillende ouders zijn aan het nadenken hoe we dit kamp eventueel kunnen
uitbreiden naar het begin of het einde van de zomervakantie. Het bestuur is ook erg dankbaar voor de
steun van Margreet Rodenburg , Dianne Bergman, Petra en Marij tijdens de vervanging van Mirjam! Mirjam
is ondertussen goed en wel terug opgestart. De beslissing om de ondersteuning uit te breiden, en op die
manier extra te investeren in kwaliteit voor ieder kind wordt als positief ervaren door de leerkrachten en
leerlingen, en we zullen ons best doen om dit ook naar de komende schooljaren te kunnen inplannen.

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

