Beste ouders,
Allereest hartelijk welkom aan alle terugkerende families en zeker ook aan de nieuwe families op de
Nederlandse/Vlaamse school “de Kraanvogel”. Wij hopen dat u samen met uw kinderen heeft kunnen
genieten van een heerlijke zomervakantie. Vanaf maandag 26 augustus starten weer alle Nederlandse taalen cultuurlessen. Ook dit schooljaar geven we les op 5 verschillende locaties en bestaat het team uit de
leerkrachten Lisette, Mirjam, Chantal en Marij en zullen Aaf, Eva, Margreet en Chantal ondersteuning
bieden. Hieronder zal elk teamlid en onze nieuwe voorzitter zich aan u voorstellen.

Schooljaar 2019-2020
Team: Leerkrachten & onderwijsassistenten
Hallo allemaal,
Ik ben Lisette van Doormaal en alweer bijna 5 jaar werkzaam op De
Kraanvogel. Ik woon nu alweer 5,5 jaar in Uganda. Op de Kraanvogel geef ik op
alle leslocaties les met name in de bovenbouw en op het VO!
Ik ben leerkracht en gedragsspecialist en vind het een leuke uitdaging om met
de wat oudere leerlingen te werken.
Daarnaast heb ik mijn eigen organisatie in Kampala die werkt voor de
kansarme families in de sloppenwijken.

Mijn naam is Mirjam Osiya-Veld. Ik ben getrouwd en we hebben een
prachtige dochter van bijna acht maanden. Het is het derde schooljaar dat
ik met plezier les geef bij de Kraanvogel. Aankomend schooljaar zal ik
werken op twee lokaties; Ambrosoli en ISU. Ik hoop jullie allemaal weer te
ontmoeten en dat we er samen een mooi schooljaar van mogen maken!

JA ik ben nieuw binnen het team van de Nederlandse school, en oh wat vind ik
dat leuk. Mijn naam is Chantal Dekker-Lamot. Begin 2012 kwam ik naar prachtig
Uganda om via VSO voor een onderwijs programma te werken. 2 Jaar in een
dorpje in District Yumbe gewoond en gewerkt. Wat een prachtige ervaring was
dat, wat heb ik veel geleerd van de cultuur en de leefgewoontes hier.
Uganda, ik werd verliefd op dit prachtige land. Dus nu, ruim 7,5 jaar later, woon
ik hier nog steeds. Ondertussen getrouwd en samen hebben we een geweldige
dochter van ruim 3,5 jaar.
Ik heb altijd al een passie gehad voor het onderwijs. In Nederland heb ik gewerkt
als leerkracht en Onderwijshulpverlener. Lesgeven, samen werken met
kinderen/ jongeren, een begeleider voor hen mogen zijn, dat is toch het mooiste
wat er is? En dus ben ik zeer blij dat ik het team van de Nederlandse school mag
komen versterken. Ik zie ontzettend uit naar het komende jaar. Ik hoop velen
van jullie te mogen ontmoeten op de aankomende themadag. Hopelijk tot dan!
Beste ouders en kinderen,
Alweer het derde jaar dat ik werkzaam ben als directeur en leerkracht van
NTC “De Kraanvogel”. Dit jaar geef ik les op Ambrosoli en Rainbow aan de
jongere kinderen. Ik kijk er weer naar uit om elk kind, in samenwerking
met de ouders, de juiste handvaten te kunnen geven om zichzelf optimaal
te kunnen ontwikkelen. Samen met een enthousiast team, bewogen
bestuur, betrokken ouders en leerlingen gaan we er weer een leerzaam
jaar van maken.
Marij van Bommel
Mochten
Beste Ouders,
Mijn naam is Aaf Bouta en ik ben sinds kort werkzaam als
onderwijsassistent bij de Kraanvogel, maar voor de meesten hopelijk
geen onbekend gezicht. Onze drie dochters, Syts, Akke & Brecht zitten
sinds 2016 op de Kraanvogel hun Nederlands bij te spijkeren. Ik zal
vooral op vrijdags Lisette ondersteunen (Heritage) en incidenteel elders
waar nodig. Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest als PE docent op
verschillende Internationale Scholen in Afrika zou ik graag de overstap
maken naar het basisonderwijs en vandaar dit nieuwe begin om als
onderwijsassistent te gaan helpen bij de Kraanvogel om vervolgens op
termijn de verkorte Pabo te gaan volgen. Ik zie uit naar het
samenwerken met de leerlingen, collega’s en u als ouders te ontmoeten.
Tot 1 September 😊

Ik ben Margreet Rodenburg-Geluk. Dit jaar ondersteun ik groep 4/5 op
ISU op woensdagmiddag. Ik heb zin in het nieuwe schooljaar met jullie
kinderen!
In Nederland heb ik o.m. 6 jaar lesgegeven op twee basisscholen. In
2013 zijn wij met ons gezin door Mission Aviation Fellowship (MAF)
uitgezonden naar Oeganda.

Ik ben Eva, filosofiejuf en moeder van Taan 7, Juno 6 en Liva 2.
Komend schooljaar zal ik op de maandagen Mirjam ondersteunen in haar
lessen aan groep 4. Voor mij een super leuke kans om meer te leren over het
lesgeven. Ik kijk er naar uit om met de leerlingen aan de slag te gaan!

Leden van het bestuur:
Voorzitter: Marleen Kamphuis
Secretaris: Mayke Harding
Penningmeester: Roos Silkens
Algemene bestuursleden: Ellen Agaba, Marieke Janssen, Griet Kenis
Toon De Bruyn neemt na 3 jaar bestuurslid – 1 jaar als voorzitter en iets meer dan 2 jaar als algemeen
bestuurslid, afscheid. Namens alle ouders, team, bestuur en leerlingen willen wij je bedanken voor alle tijd
en energie die je gestopt heb in De Kraanvogel. Het is fijn dat je als ouder nog wel betrokken blijft bij onze
school! Marleen is onze nieuwe voorzitter, welkom! Hieronder stelt zij zich aan u voor.
Hallo allemaal,
Ik ben Marleen Kamphuis en woon nu een jaar in Oeganda met mijn man (Thomas) en dochter
van 8 (Nynke). Daarvoor woonden wij in Zuid-Afrika, Zambia en Tanzania - en in ieder land met
heel veel plezier!
In Zambia en Tanzania ben ik betrokken geweest bij de Nederlandse school als klassenassistent
(groep 1/2), lid van de activiteiten commissie en bestuurslid (penningmeester) en vorige jaar
sloot ik aan bij de themadagcommissie van de Kraanvogel. In het dagelijkse leven ben ik ‘mind
body nutrition’ coach en help mensen (volwassenen en kinderen) in een bevorderen van een
goede relatie met eten en hun lichaam.
Ik kijk er naar uit om samen met het bestuur; de leerkrachten, ouders en leerlingen er een
mooi schooljaar van te maken en ontmoet jullie graag op zondag 1 September a.s.
Hartelijke groeten,
Marleen Kamphuis

Activiteitencommissie:
Elk jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd in samenwerking met de themadagcommissie.
Daarvoor kunnen we nog wel wat steun gebruiken. Bent u enthousiast en wilt u een creatief steentje
bijdragen? Meld u dan bij een van de leerkrachten of stuur een mail naar dekraanvogel@hotmail.com

Groepsindeling en kalender schooljaar 2019-2020
In de bijlagen vindt u de meest recente groepsindeling , lestijden en lokaties als ook de jaarkalender.
Mocht uw kind ziek zijn of verhinderd, geef dit dan door aan de desbetreffende leerkracht. Graag wil elke
leerkracht weten door wie uw kind wordt opgehaald, zodat daar geen misverstanden over kunnen
ontstaan. Mocht er een wijziging optreden, geef dit dan tijdig door.
Zorg er ook voor dat uw kind op tijd wordt opgehaald. Niet alleen voor uw kind is het onprettig om te
moeten wachten na een lange dag school, maar ook voor de leerkrachten is dit niet fijn. Mocht het nu toch
een keer voorkomen dat u niet op tijd op school kunt zijn, geef dit dan door aan de leerkracht.
Lisette Doormaal: l.vandoormaal@outlook.com 0756 055 346
Mirjam Osiya-Veld: mirjam.veld91@gmail.com 0784 416 459
Chantal Dekker-Lamot: chantallamot@icloud.com 0775 347 810
Marij van Bommel: dekraanvogel@hotmail.com 0783 073 341
Aaf Bouta: aafbouta@gmail.com 0775 651 126
Eva Fabriek: e.j.fabriek@gmail.com 0777 043 986
Margreet Rodenburg: rodenburg-geluk@hotmail.com 0772 777 740

Belangrijke data: eerste lesdag en themadagen
Eerste lesdagen per lokatie:
Vrijdag 16 augustus: eerste lesdag Heritage (groep 6/8 en VO)
Woensdag 21 augustus: eerste les KISU (groep 8 en VO)
Maandag 26 augustus: eerste lesdag Ambrosoli (groep ½, 4, 5/6 en 7/8)
Dinsdag 27 augustus: eerste lesdag Rainbow (groep 1/2/3, 7 en VO) en Ambrosoli (groep 3)
Woensdag 28 augustus: eerste lesdag ISU (groep 4/5)
Donderdag 29 augustus: eerste lesdag ISU (groep 6/7/8 en VO)

Themadagen:
Zondag 1 september: welkomsborrel: Mijn familie is de beste!! 14:00-17:00 Rainbow international School
Zaterdag 19 oktober: themadag: Kinderboekenweek: Reis mee
Zaterdag 30 november: Sinterklaasfeest
Zaterdag 18 januari: CITO toetsen; informatieochtend ouders
Zaterdag/zondag 21-22 maart: themadag/kamp* afsluiting: filosoferen met kinderen
Zaterdag 25 april: themadag: Koningsdag; Diataal toetsen; informatieochtend VO ouders
Zondag 6 juni: Slotfeest
*Het schoolbreedthema dit jaar is: Filosoferen met kinderen. Deze lessen zullen in alle groepen (van
groep 1 t/m VO) worden gegeven gedurende de maand februari en maart 2020. Het thema wordt
gezamenlijk afgesloten op 21/22 maart 2020. Meer informatie volgt t.z.t.

Geslaagd!!
Aan het einde van vorig schooljaar hebben Anna de Putter en Stijn Servaas hun IGCSE examen Nederlands
gemaakt en afgelopen week hebben zij hun resultaten ontvangen. Met trots kunnen zij terugkijken op
jaren NTC-onderwijs volgen en hun resultaat, een A en B. Gefeliciteerd, knap gedaan!!
Dit was tevens het laatste jaar dat wij als Nederlandse school de leerlingen van VO4 hebben voorbereid op
het IGCSE examen Nederlands. Vanaf schooljaar 2019-2020 is het niet meer mogelijk om dit examen af te
nemen. Wij stappen daarom over op CnaVT waarbij we streven naar het afnemen van het certificaat
Educatief Startbekwaam – B2. Dit certificaat is bedoeld voor diegene die wil starten met een studie aan een
Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit.

Communicatie
Op de website www.dekraanvogelkampala.org vindt u algemene informatie. De informatie voor het
schooljaar 2019-2020 wordt binnenkort toegevoegd.
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
Eerst en vooral heet ik jullie, leerlingen, ouders, leerkrachten en assistenten van harte welkom aan het
begin van dit nieuwe schooljaar. We zijn weer met een hele hoop leerlingen, maar wat wellicht het meeste
opvalt zijn de verschillende nieuwe klassenassistenten. Samen met het team van leerkrachten heeft het
bestuur er bewust voor gekozen om vanaf dit jaar nog meer in te zetten op ondersteuning in de klas. Dit
komt elke leerling ten goede, omdat er meer aandacht kan gaan naar het individu. We verbreden hiermee

onze ervaring, en investeren hiermee op een zinvolle manier in kwalitatief onderwijs voor onze best wel
diverse groep van leerlingen.
Ik wil erg graag Marleen Kamphuis veel succes en plezier toewensen in haar rol als nieuwe voorzitter van
De Kraanvogel. Marleen komt terecht en een erg leuk team van gemotiveerde en bekwame mensen, en zal
ongetwijfeld bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van onze school. Zoals Marij al aangaf blijven
we betrokken bij De Kraanvogel, en ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten op de themadagen en
oudervergadering!

Openingsfeest zondag 1 september a.s.
We hopen van harte alle kinderen en ouders te zien op zondag 1 september van 14:00 uur-17:00 uur op
Rainbow International School (adres: Tyaba Zone, Nanganda-Lukuli, Makindye Division, Kampala) .
Het
zal een actief openingsfeest worden waar teams (meerdere families bij elkaar) tegen elkaar strijden.
Iedereen van de familie doet mee tijdens voetbal, hindernisbaan en het mysterie-detectivespel. Ben jij ook
zo benieuwd welke familie de beste is??? Uiteraard hopen we alle ouders en kinderen weer te zien op
zondag 1 september a.s. Bijgevoegd de uitnodiging van het openingsfeest.

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

