Beste ouders,

Het is alweer november, wat gaat de tijd toch snel. In oktober hebben we de themadag: Reis mee! gehad.
En op zaterdag 30 november is het alweer tijd voor het grote Sinterklaasfeest.

Reis mee!! 19 oktober j.l.

Tijdens de themadag: Reis mee! was er een vossenjacht over de hele wereld waarbij verschillende
activiteiten werden uitgevoerd. Tijdens de lunch werd de reis door de wereld verder voortgezet. Doordat
alle kinderen een gerecht hadden meegenomen, kon iedereen volop genieten van al het lekkers. Dank
hiervoor!! De optredens van elk land/regio waren in de les al opgenomen, helaas liet de kwaliteit van het
geluid een beetje te wensen over. Als het goed is heeft elke groep het optreden nog via whatsapp
ontvangen. Tot slot werden enthousiast de nieuwe leesboeken, met name rondom het
kinderboekenweekthema, door de leerlingen mee naar huis genomen.

Hieronder een aantal reacties van verschillende leerlingen van Ambrosoli.
Ik vond tikkertje erg leuk. De
vossenjacht was leuk. Bij
Oeganda moesten we alles
met de handen doen. (Siri)

Het eten was lekker en de
spelletjes waren heel leuk.
(Nikolaj)

Dat we ook naar mijn mama
gingen en gewoon dingen
pakten en dan foto’s
maakten. (Juno)

Voetje van de vloer was leuk.
(Kees)

Je moest de vlaggetjes vinden
en dan inkleuren. (Ruben)

Eerst gingen we een
vossenjacht doen. Ik vond het
heel
leuk.
Voor
de
vossenjacht moesten wij naar
mensen verkleed als een land
en dan moesten wij een spel
van dat land doen en de vlag
inkleuren. Aan het einde
moesten we naar de
speelplaats om te kijken of
we goed waren. Mijn groep
was goedgekeurd. (Magalie)

Ik zat in een leuk groepje. Het
waren moeilijke maar leuke
spelletjes. Het eten was
lekker en ik het leuk dat we
de Haka van Nieuw Zeeland
mochten doen. (Ruben)

Op 19 oktober hadden we
themadag en we deden veel
verschillende dingen. Het
leukste
vond
ik
de
voosenjacht. We gingen
mensen zoeken in een soort
kleding en dan moesten we
een vlag kleuren en het land
zoeken op een kaart. Het was
best moeilijk omdat de school
heel groot was. (Solange)

Sinterklaasfeest zaterdag 30 november a.s.

Zaterdag 30 november 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 EntebbeMunyonyo express vandaan. (zie bijlage uitnodiging)
Om er voor te zorgen alle cadeautjes op tijd in Kampala zijn, is het van groot belang dat de kinderen (0 t/m
12 jaar) uiterlijk vrijdag 15 november (dus nog 2 dagen de tijd!!) zijn aangemeld via
dekraanvogel@hotmail.com.
Per kind wordt 50.000 UGX gevraagd (op de dag zelf, 30 november, 70.000 UGX). Dit bedrag kan worden
betaald aan een van de leerkrachten of via mobile money.
Naar verwachting zullen Sint en de Pieten er om 14:00 uur zijn. Alle kinderen en ouders verwachten we
uiterlijk om 13:30 uur zodat we nog even flink kunnen oefenen met alle Sinterklaasliedjes, voordat Sint en
de Pieten arriveren. Er zullen ook weer verschillende activiteiten te doen zijn voor de kinderen. Tijdens het
Sinterklaasfeest zal snoepgoed worden verkocht zoals chocoladeletters en speculaas. We hopen jullie
uiteraard weer allemaal te zien. Zeg het voort, zeg het voort!!!

Schoolplan 2019-2023
Het schoolplan 2019-2023 is helemaal afgerond. Een schoolplan wordt elke 4 jaar opgesteld samen met
team en bestuur. In het schoolplan staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op school zich gaat ontwikkelen.
Vaste onderdelen die in het schoolplan staan zijn: het onderwijskundig beleid; personeelsbeleid en de
manier waarop de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert. Centraal staat de missie
en de visie van onze school.
Onze visie

Onze missie
Het geven van onderwijs in de Nederlandse taal en
cultuur aan Nederlandstalige leerlingen in Oeganda,
waarbij het onderwijs-aanbod is afgestemd op het
potentieel van ieder kind voor een optimale aansluiting
op het Nederlandse en Vlaamse onderwijs.

Het aanbieden van kwalitatief goed taal- en
cultuuronderwijs door te werken aan continue
verbeteringen op didactisch, organisatorisch en
pedagogisch gebied, die recht doen aan de
diversiteit van onze leerlingen.

Het schoolplan staat op de schoolwebsite https://www.dekraanvogelkampala.org/de-kraanvogel/meerinformatie/het-schoolplan/ Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust
contact op met Marij van Bommel of Marleen Kamphuis.

CITO-afname, oudervergadering, themadag: zeskamp
Op zaterdag 18 januari 2020 vindt de volgende themadag plaats: zeskamp!! Voorafgaand hieraan zullen
CITO toetsen worden afgenomen voor de groepen 3 t/m 8. Gelijktijdig zal de jaarlijkse oudervergadering
plaatsvinden. De 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
12:00 uur – 12:30 uur Lunch
12:30 uur -14:30 uur: themadag: zeskamp – voor alle kinderen van groep 1 t/m VO

Rapporten en ouder-kindgesprekken
In de week van 27 januari 2020 krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Aansluitend zal er een
gesprek plaatsvinden over de ontwikkeling van uw kind waarbij teruggeblikt maar ook vooruit gepland 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 30 november 2019:
Zaterdag 18 januari 2020:
Februari/maart 2020:
Zaterdag/zondag 21-22 maart:
Zaterdag 27 april:
Zondag 6 juni:

Sinterklaasfeest
CITO toetsen; informatieochtend ouders; themadag: zeskamp
Schoolbreedthema: filosoferen met kinderen
Themadag/kamp
Diatoetsen VO, informatie bijeenkomst VO en Koningsdag
Slotfeest

Communicatie
Op de website www.dekraanvogelkampala.org vindt u algemene informatie.
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

Bestuur
Het bestuur hecht veel waarde aan de mening van ouders en kinderen over de kwaliteit van de school.
Een van de manieren waarop we dit proberen te achterhalen, is middels een tweejaarlijkse enquête. In de
laatste enquête (2017/2018) hebben we niet alleen de tevredenheid van u als ouder getoetst, maar ook
een aantal vragen aan de kinderen in de klas worden voorgelegd.
Binnenkort zult u daarom een link via een email ontvangen. Wij hopen dat u de tijd wilt nemen om de
vragenlijst in te vullen. Uiteraard zal de informatie vertrouwelijk behandeld worden.
De resultaten zullen we bespreken tijdens de “oudervergadering” op zaterdag 18 januari 2020.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

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

