Beste ouders,
Het einde van het schooljaar 2018-2019 is alweer in zicht. een jaar waarin alle kinderen hard gewerkt
hebben, het schoolbreedproject: Muziek is aangeboden en we diverse themadagen hebben gehad. Dankzij
alle positieve inzet van leerlingen, ouders, team en bestuur kunnen we terugblikken op een educatief en
leuk schooljaar.

Koningsdag en VO-informatieochtend, 27 april j.l.
Terwijl de VO leerlingen hard aan het blokken waren voor hun Diatoets, was er een klein groepje ouders
aanwezig bij de VO informatieochtend waarin werd uitgezet welk leerlingvolgsysteem wij hebben, welke
diploma’s Nederlandse taal er zijn en welk examen wij als school afnemen. Voor de ouders was de
informatie erg nuttig en informatief. In de bijlage vindt u de presentatie van deze bijeenkomst.
De koningsdag was een gezellig event waar “Kleintje Pils” er ook een leuk muzikaal tintje aan gaf. Ondanks
het feit dat er minder mensen aanwezig waren dan voorgaande jaren, stelden de kinderen hun koopwaar
enthousiast tentoon en proberen ze als echte kooplui alles te verkopen. Nieuw dit jaar was het bedenken
van het leukste, creatiefste spel waarbij zowel Matthias als Elisa de hoofdprijs –een bioscoopbon- in de
wacht hebben gesleept. Volgend jaar hopen we dat er meer kinderen hun eigen spel laten zien!

Hieronder elke reacties van leerlingen over wat zij het leukste van Koningsdag vonden.
Thirza: “Ik vond pannenkoeken eten het lekkerst.”
Lisa: “Het leukste was de spelletjes en dat je spulletjes kon verkopen.”
Vincent: “De bitterballen, curryworst en frieten vond ik lekker. En dat je dingen kon verkopen en dat je geld kon krijgen.”
Wessel: “Het spel waar je dingen kon proeven.”
Victoria: “Ik vond de muziek leuk.”
Eline: “Dat je iets kon kopen en spelletjes doen.”
Max H: “Ik vond sjoelen leuk en pannenkoeken eten.”

Examen IGCSE
Stijn Servaas en Anne de Putter, beiden VO4 leerlingen en al jaren leerling bij ons op school, hebben hun
Nederlands examen IGCSE afgelegd. Eind juli zullen zij de uitslag ontvangen en we gaan er van uit dat het
resultaat er wezen mag!!
Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen wij examen van CnaVT afnemen voor VO4 leerlingen omdat IGCSE geen
Nederlands meer aanbied.

Rapporten: eind mei/begin juni
Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen hun 2e 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.

Bibliotheekboeken
Graag willen wij eenieder vragen om alle Nederlandse boeken –voor het einde van het schooljaar- terug te
brengen naar de bibliotheek van de desbetreffende leslokatie. De leerkracht weet, in principe, welke
boeken je kind heeft geleend, dus kunt u dit altijd via de leerkracht navragen. We gaan ervan uit dat alle
boeken weer op de juiste lokatie terecht komen, zodat we deze zomer ook echt alle boeken kunnen laten
rouleren tussen de verschillende lokaties.

Slotfeest: zaterdag 8 juni 2018
Op zaterdag 8 juni zal het slotfeest plaatsvinden waarbij we afscheid nemen van alle leerlingen die
vertrekken van de Nederlandse school, juf Petra en iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft
ingezet voor de Nederlandse school.

Lokatie: Kaazi Beach Resort www.kaazibeachresort.com (naast Victoria Nyanza Sailing Club).
Tijdstip: 14:00 uur – 17:00 uur
Alle groepen zijn inmiddels druk in de weer om op een creatieve manier een eindpresentatie te geven.
Alle kinderen kunnen hun zwemkleren mee nemen om een duik te nemen in het zwembad. We hopen weer
dat iedereen erbij aanwezig is om zo samen het schooljaar gezellig af te sluiten.
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor het slotfeest die deze keer is gemaakt door Nynke en Alan.

Belangrijkste informatie nieuwe schooljaar
Jaarkalender en Groepsindeling
We streven erna om eind 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 definitieve leerlingen.
Eind juni ontvangt u dus een mail over praktische informatie over schooljaar 2019-2020, zorg er voor dat u
deze informatie ook goed leest.

Schoolplan en schoolgids
Momenteel zijn we druk bezig met het opstellen van het schoolplan 2019-2023, dit is een
meerjarenbeleidsplan wat elke 4 jaar moet worden opgesteld. Alle input van ouders, bestuur, team en
directie zal hierin mee worden genomen om zo een kwalitatief goed beleidsplan neer te zetten.
De schoolgids 2019-2020 is een meer praktisch informatieboekje waarbij de plannen en doelen voor het
komend jaar beschreven zullen worden als ook de groepsindeling en jaarplanning.
Beide documenten zullen in de eerste periode van het komend schooljaar helemaal afgerond zijn.

Gezocht: nieuwe leden themadagcommissie
Voor onze themadagcommissie zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die onze commissie willen komen
versterken. Samen met het team wordt er op educatieve en creatieve manier invulling gegeven aan de
themadagen. Een hele leuke en gezellige commissie waarbij alle hulp meer dan welkom is. Mocht u, nog
goede ideëen hebben voor invulling van themadagen voor schooljaar 2019-2020, dan horen wij dit graag.

Communicatie
Op de website www.dekraanvogekampala.org vindt u algemene informatie. Alle ouders kunnen lid
worden van de facebookgroep NTC De Kraanvogel. Hierop vindt u de laatste informatie en foto’s. Uiteraard
kunt u ook direct contact opnemen via mail dekraanvogel@hotmail.com of telefoon: 0783 073 341

Bestuur
Time flies when you’re having fun: Hebben wij een gelijkaardige uitdrukking in het Nederlands? Het jaar is
alweer bijna ten einde en de tijd is inderdaad voorbijgevlogen. Aan het einde van dit schooljaar nemen we
zoals bijna altijd afscheid van een aantal leerlingen, maar deze keer ook van ons aller Petra die een nieuwe
uitdaging zal aangaan.
Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen, en in het bijzonder Petra van harte te
bedanken voor de tomeloze inzet voor onze school. Hierbij ook een warme oproep voor nieuwe
bestuursleden en/of een voorzitter. Mocht u geïinteresseerd zijn in een bestuursfunctie, laat het dan aan
een van ons weten. Het is fijn te beseffen dat we als ouders deze school dragen en dat er telkens weer
nieuwe leerkrachten en ouders gevonden worden die hun schouders willen zetten onder het NTC onderwijs
met nieuwe ideeën en energie.
Namens het bestuur, al onze leerlingen, leerkrachten en natuurlijk ook de ouders een deugdoende
schoolvakantie.

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

