Beste ouders,
December is en blijft een drukke en gezellige maand waarin we terugkijken op het jaar en ook
vooruitblikken op het nieuwe jaar. Via deze weg willen wij u allen, waar ook ter wereld, fijne feestdagen
wensen en een spetterend goed begin van 2020!!

Sinterklaasfeest 30 november j.l.

Wat was het weer fijn dat Sinterklaas in Kampala was en wat vond hij het fijn om alle kinderen weer te zien
en te spreken. Mede dankzij alle enthousiaste mensen en vele hulp hebben we er weer een grandioos feest
van gemaakt. Dank hiervoor! De kleuters van Ambrosoli hebben getekend was zij het leukste vonden tijdens
dit feest.

Gemaakt door de kinderen van groep 1/2 op Ambrosoli

Groot NTC dictee der Nederlandse Taal; woensdag 15 januari 2020
Ook dit jaar wordt het groot NTC dictee der Nederlandse Taal georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op
woensdag 15 januari 2020 om 20:00 uur op de residentie van de Nederlandse Ambassadeur. Alle
Nederlandsprekenden mensen zijn hiervoor uitgenodigd, dus zeg het voort!! Aanmelden kan per e-mail
naar dekraanvogel@hotmail.com Zie bijlage voor de uitnodiging.

CITO-afname, oudervergadering, themadag: zeskamp; zaterdag 18 januari 2020
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 lokatie en 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
tevoren, aangeven op welke dagen en tijden zij beschikbaar is.

Chantal vertrekt per 1 maart 2020
Juf Chantal heeft aangegeven dat zij vanwege prive omstandigheden terug gaat naar Nederland. Zij zal
per 1 maart 2020 stoppen als leerkracht op “de Kraanvogel”. Uiteraard vinden wij het jammer dat zij gaat
vertrekken maar respecteren haar keuze hierin. Chantal zal er uiteraard voor zorgen dat er een goede
overdracht zal plaatsvinden. Zodra bestuur en directie een goed alternatief hebben gevonden hiervoor,
zullen wij dit met u delen.

Belangrijke data
Zaterdag 18 januari 2020:
Februari/maart 2020:
Zaterdag/zondag 21-22 maart:
Zaterdag 25 april:
Zondag 6 juni:

CITO toetsen; informatieochtend ouders; themadag: zeskamp
Schoolbreed thema: 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. De
link om de enquête in te vullen is per e-mail naar u verstuurd. Een aantal ouders en leerlingen heeft deze

al ingevuld, dank hiervoor! Indien u deze nog niet heeft ingevuld, willen wij u vriendelijk verzoeken om de
vragenlijst alsnog in te vullen voor vrijdag 13 december a.s. Uiteraard zal de informatie vertrouwelijk
behandeld worden.
De resultaten zullen we bespreken tijdens de “oudervergadering” op zaterdag 18 januari 2020, van 10.00 –
12.00. De officiële agenda zal begin januari worden uitgestuurd.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

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

