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

NTC Dictee der Nederlandse Taal
Op 13 januari j.l. vond het groot NTC-dictee der Nederlandse Taal plaats. Het was een groot succes, er waren 20
deelnemers uit Uganda. In totaal deden er 13 verschillende NOB-scholen van over de hele wereld mee en Oeganda
heeft zich goed neergezet. Wereldkampioenen zijn Jan Jaap Kleinrensink en Sarah Sleutel (uit Rwanda) met slechts
8 fouten. Zij mogen samen het NTC dictee der Nederlandse Taal voor volgend jaar schrijven.

Nummer 1: Jan Jaap (Oeganda) en Sarah (Rwanda): 8 fouten
Nummer 2: Margreet (Oeganda): 9 fouten
Nummer 3: Stefan (Oeganda), Kevin (Tanzania); Lisa (NOB), Aletta (India), Charlotte (Rwanda): 10 fouten
Oeganda staat dus wereldwijd op nummer 1, 2 en 3! GEFELICITEERD!!

CITO, oudervergadering en themadag

Op 18 januari j.l. hebben bijna alle kinderen van groep 3 t/m 8 hard gewerkt aan de Cito-toetsen, terwijl gelijktijdig
de oudervergadering plaatsvond. Eerder heeft u de presentatie en de notulen hiervan per e-mail ontvangen. Na een
smakelijke Nederlandse lunch werd er fanatiek in teams gestreden tijdens het zeskamp. Wat was het leuk om te zien
hoe groot, klein, oud en jong zijn bijdrage heeft geleverd aan het samenspel. Elise, Solange, Lois en Magalie hebben
een tekening gemaakt van wat zij het allerleukste vonden die dag.

Elise Leal (zaklopen)

Lois Manning (Rups)

Solange de Sswart (bekertjes waterspel)

Magalie Kleinrensink (spinnenweb)

Rapporten en ouder-kindgesprekken
Alle kinderen hebben hun rapport mee naar huis gekregen. Deze is ook per e-mail verstuurd. De ouder-kindleerkrachtgesprekken zijn in volle gang. Deze gesprekken bieden de gelegenheid om terug te blikken en vooruit te
plannen op de verdere ontwikkeling van uw kind. Mochten er naar aanleiding van het gesprek bepaalde zaken nog
niet voldoende duidelijk zijn, dan kunt u altijd een nieuwe afspraak maken met de leerkracht. Aan het einde van het
schooljaar krijgen de leerlingen hun 2e rapport mee naar huis.

Chantal vertrekt per 1 maart 2020
Helaas gaat Chantal onze school per 1 maart verlaten waardoor we voor groep 5/6 op Ambrosoli de volgende
oplossing hebben gevonden: De leerlingen van groep 5 worden toegevoegd aan groep 4 bij Mirjam en Eva. De
leerlingen van groep 6 gaan naar groep 7/8 bij Lisette. De onderwijsondersteuning in groep 1, 2 en 3 op Rainbow
zal worden overgenomen door Margeet. Alle ouders van de betreffende groepen zijn reeds op de hoogte gebracht
van de wijziging.

Wisselen bibliotheekboeken
Deze maand zullen de bibliotheekboeken gewisseld worden tussen de leslocaties. Voor elk niveau zullen er weer
andere boeken in de bibliotheek komen te staan. De kinderen zullen tijdens de les naar de bibliotheek gaan, maar
uiteraard kunt u samen met uw kind ten alle tijden zelf boeken lenen en wisselen.

Suggesties n.a.v. enquête
Naar aanleiding van de suggesties in de enquête en de reacties tijdens de oudervergadering, hebben we als team
de volgende afspraken gemaakt.



Iedere week krijgen de leerlingen een A4 mee naar huis met daarop beschreven wat het huiswerk is. Dit
noemen wij het “weektaak formulier”. Hierop kunt u ook zien wat er in de les besproken is en wat het
huiswerk voor de week is. Indien u hierover vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht.
Indien een leerling afwezig is, krijgen de ouders een foto doorgestuurd van het te maken huiswerk zodat de
leerling niet te veel gaat achterlopen op het lesprogramma.

Schoolbreed thema “Filosoferen met kinderen”
Februari en maart staan in het teken van het thema “Filosoferen met kinderen” dat in alle klassen aan bod komt.
Dit noemen wij het “schoolbreed thema”. Eva Fabriek en Erik Luttjebroek, beiden ouders van onze school, hebben
een programma gemaakt voor al onze leerlingen en zullen de komende weken een half uur per les besteden aan dit
thema. Eva heeft Filosofie gestudeerd en Erik studeert op dit moment de Griekse taal en cultuur dus zij zijn de
aangewezen personen om dit met onze kinderen te doen! De onderwerpen die aan bod komen zijn: “wat zijn
gedachten”, kunst, identiteit en “goed of slecht”. Het schoolbreed thema zal afgesloten worden op de themadag op
zaterdag 21 maart.

Themadag/kamp: Kunst op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020
De volgende themadag en het kamp zal plaatsvinden op zaterdag 21 en zondag 22 maart. De kinderen worden
opgedeeld in 3 groepen, te weten: groep 1 t/m 4; groep 5 t/m 8 en VO. Voor elke leeftijd zullen er spannende,
leuke, moeilijke en gekke activiteiten worden georganiseerd rondom het thema “Kunst”. De kinderen vanaf groep 5
kunnen blijven slapen in hun eigen tent. De kinderen van groep 1 t/m 4 dienen te worden opgehaald om 18:00 uur.
Ter afsluiting van het schoolbreedthema zal uw kind u laten zien wat het geleert heeft rondom het thema
“Filoseren met kinderen” middels een rondleiding.
De locatie is Entebbe Sailing Club. Alle activiteiten zullen met zorg worden uitgevoerd en in principe niet bij het
meer plaatsvinden (dit in verband met verhoogde kans op bilharzia). Het programma is als volgt:
Zaterdag 21 maart:
13.30 - 14:00 uur:
Ontvangst en start activiteiten (om 14.00 uur)
17:00 - 18:00 uur:
Diner waarna de kinderen van groep 1 t/m 4 naar huis gaan
18:00 - 21:00 uur:
Avondprogramma voor groep 5 tot en met VO
Zondag 22 maart:
8:30 uur:
Ontbijt en gezamenlijke activiteit
10:30 uur:
Kinderen worden opgehaald door ouders
De officiële uitnodiging volgt nog. Een ding is zeker, we gaan er weer een gezellige, leerzame en leuke tijd van
maken.

Zomerkampen in Nederland en België
Zowel in Nederland als in België worden zomerkampen georganiseerd voor Nederlandstalige kinderen waarbij ze
de hele dag Nederlands horen en spreken terwijl ze allerlei leuke activiteiten doen met leeftijdsgenoten! Mocht u
hierin interesse hebben, neem dan contact met de organisatie op.
 Expatkamp voor Nederlandstalige expatkinderen; Vlamingen in de wereld (Gent en Brussel)
https://viw.be/nl/viw-taalkamp-nederlands
 Expat/hockeykamp; youngexpatservices (Amsterdam) https://youngexpatservices.com/expatkamp-2020/

Schooljaar 2020-2021: wel-misschien-niet aanwezig?
Graag vernemen we of uw kinderen volgend 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. Uiteraard zal deze informatie
vertrouwelijk behandeld worden.

Belangrijke data
Februari/maart 2020:
Schoolbreed thema: filosoferen met kinderen
Zaterdag/zondag 21-22 maart 2020:
Themadag/kamp: Kunst; Entebbe Sailing Club
Zaterdag 25 april 2020:
Diatoetsen VO, informatie bijeenkomst VO en Koningsdag
Zondag 6 juni 2020:
Slotfeest

Bestuur
Zoals jullie kunnen lezen gebeurt er weer veel op de Nederlandse School. Dank aan alle ouders voor hun feedback
via de enquête en de oudervergadering. We blijven streven naar continue verbetering van het onderwijs en
voldoende aandacht voor het individuele kind. De juiste balans vinden tussen het streven naar resultaat en het
stimuleren van plezier in lezen & schrijven is een belangrijk uitgangspunt voor onze school. We investeren in
kwaliteit en werken aan een gezonde financiële balans. Zoals besproken tijdens de oudervergadering zullen we,
voor het eerst in 8 jaar, het schoolgeld met €50 verhogen in 2020-2021. We zetten de ingestoken koers van
kwaliteitsverbeteringen voort en hopen dat u en uw kinderen dit ook zo zullen ervaren.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

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

