Beste ouders,
Allereest hartelijk welkom aan alle terugkerende families en zeker ook aan de nieuwe families op de
Nederlandse/Vlaamse school “de Kraanvogel”. We hebben het schooljaar 2019-2020 op een bijzondere manier
afgesloten en wat hoopten wij allen vurig dat we het nieuwe schooljaar 2020-2021 zouden kunnen starten met een
geweldige opening. Helaas is dat nu niet mogelijk, maar wat in het vat zit verzuurt niet.
Op dit moment zijn er nog veel zaken onduidelijk en zullen een aantal leerlingen nog wat langer in Nederland of
België blijven. Maar hopelijk kan iedereen op termijn weer terugkeren naar Uganda. Ik heb zelf mogen ervaren hoe
fijn het is om, na een aantal maanden, weer in Kampala te mogen zijn!!
Vanaf maandag 17 augustus a.s. starten de Nederlandse taal- en cultuurlessen. Voor de leerlingen van ISU starten de
lessen vanaf woensdag 2 september. Helaas zijn er nog geen concrete besluiten genomen over het openen van de
scholen, dus zullen ook wij starten met online lessen. We volgen hierbij de richtlijnen van de overheid en de dagschool
waar we normaliter lesgeven. Indien we weer fysiek onderwijs kunnen geven, zullen we daarnaast online lessen
blijven verzorgen voor de leerlingen die nog niet in Oeganda zijn. Voor kinderen die tijdelijk in Nederland/België naar
een dagschool gaan, zullen de NTC-lessen starten op het moment dat ze weer terug zijn in Oeganda.
Dit schooljaar geven we les op 4 verschillende locaties – Rainbow, Ambrosoli, ISU, 7Hills - en bestaat het team uit de
leerkrachten Lisette, Mirjam en Marij en klassenassistenten Margreet en Ellen. Hieronder zal elk teamlid zich aan u
voorstellen.

Schooljaar 2020-2021
Team: Leerkrachten & klassenassistenten
Hallo allemaal,
Ik ben Lisette en alweer 5,5 jaar werkzaam op de Kraanvogel. Ik woon
inmiddels 6,5 jaar in Oeganda samen met mijn vriend.
Ik geef voornamelijk les aan de bovenbouw en het voortgezet onderwijs.
Dit jaar geef ik les op ISU, Ambrosoli, Rainbow en 7Hills.
Ik ben leerkracht en gedragsspecialist en ik kijk er weer naar uit om de
tieners te motiveren en uit te dagen voor en tijdens de Nederlandse les.

Mijn naam is Mirjam Osiya-Veld. Ik ben getrouwd en heb een dochter van
1,5 jaar. Dit is het vierde schooljaar dat is met plezier les geef bij de
Kraanvogel. Aankomend schooljaar zal ik werken op drie locaties;
Ambrosoli, Rainbow en ISU. Ik geef les aan de basisschoolgroepen. Ik kijk er
naar uit om weer fysiek les te mogen geven. Zo lang dat nog niet kan, zullen
we ons best doen om de kinderen op de juiste manier te begeleiden. Ik
hoop jullie allemaal snel weer te ontmoeten om er samen een mooi
schooljaar van maken!

Beste ouders en kinderen,
Alweer het vierde jaar dat ik werkzaam ben als directeur en leerkracht van NTC
“De Kraanvogel”. Ook dit jaar geef ik les aan de jongere kinderen van Rainbow
en Ambrosoli. 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

Hallo, mijn naam is Margreet Rodenburg-Geluk, klassenassistente voor de ISU
groep op woensdag. We zijn in 2013 naar Oeganda verhuisd omdat mijn man
Rembrand vliegt voor MAF (Mission Aviation Fellowship). Sinds 2016 zitten onze
kinderen Lisa en Thirza op De Kraanvogel. De Nederlandse taal is me met de
paplepel ingegoten (mijn vader was leraar Nederlands) en ik heb zes jaar gewerkt
als groepsleerkracht op twee basisscholen. Ik ben gemotiveerd om kinderen te
helpen zich de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken/bij te houden, zodat
ze contact met familie kunnen onderhouden en in de toekomst (weer) kunnen
invoegen in het Nederlandse schoolsysteem.

Ik ben Ellen Agaba en al jaren betrokken bij de Kraanvogel, eerst als ouder en toen als
algemeen bestuurslid. Vanaf dit schooljaar stap ik uit het bestuur en begin ik als
onderwijsassistent op Ambrosoli waar het aantal leerlingen groot is en/of er een
groot verschil aan niveaus is. Voor mij een nieuwe uitdaging, waar ik erg veel zin in
heb! Ik zie er naar uit om fysiek in de klas mijn steentje bij te dragen, maar voorlopig
zal ik dit online doen. We hopen er ondanks alles een goed jaar van te maken!

Leden van het bestuur:
Voorzitter: Marleen Kamphuis
Secretaris: Mayke Harding
Penningmeester: Vivien Patt
Algemene bestuursleden: Marieke Janssen, Griet Kenis
Afgelopen schooljaar hebben we afscheid genomen van Roos Silkens als penningmeester. Wij zijn heel blij dat Vivien
Patt (moeder van Zara en Leah Heijstee) de taken van penningmeester over wil nemen. Ook hebben we afscheid
genomen van Ellen Agaba, maar zij blijft betrokken bij de school als klassenassistent. Daarnaast hebben Sabine Park
(moeder van Magalie en Bella Kleinrensink) en Wim de Boer (vader van Feike, Janna en Dina de Boer) aangegeven
dat zij, bij terugkeer in Oeganda, ook interesse hebben om ons bestuur te versterken.
Groepsindeling en kalender schooljaar 2020-2021
In de bijlagen vindt u de groepsindeling, lestijden en lokaties als ook de jaarkalender. Bij de groepsindeling is
zichtbaar welke kinderen (nog) niet in Oeganda zijn (oranje gekleurd). In de jaarkalender hebben we ook
verschillende themadagen gepland. We zullen deze, wellicht in een andere vorm, zoveel mogelijk door laten gaan.
Mocht uw kind ziek zijn of verhinderd, geef dit dan door aan de desbetreffende leerkracht. Ook bij online lessen is
het van belang dat de leerkracht vooraf weet of uw kind verhinderd/ziek is. Elke leerkracht zal een groepswhatsapp
aanmaken waarbij specifieke groepsmededelingen met elkaar worden gedeeld.
Lisette Doormaal: lisettevandoormaal83@gmail.com 0756 055 346
Mirjam Osiya-Veld: mirjam.veld91@gmail.com 0784 416 459
Marij van Bommel: dekraanvogel@hotmail.com 0783 073 341
Start online lessen
We starten het schooljaar met online lessen. Gelukkig hebben we in de periode van maart t/m juni 2020 al de nodige
ervaring opgedaan om de lessen in goede banen te leiden. De weektaken en opdrachten zullen elke
maandagochtend per e-mail gestuurd worden. Elke week (conform de groepsindeling/lestijden) zal de leerkracht een
zoommoment, met de groep of individueel, inplannen.
Om een goed beeld te hebben over het niveau van elk kind, willen we de leerlingen voorafgaand aan de lessen even
spreken en zien. Lisette, Mirjam of Marij zal in de komende weken een afspraak maken om langs te komen bij de
leerlingen thuis of via een online moment. Op deze manier kunnen we nog beter aansluiten op het niveau van elk
kind.
De leerkrachten zullen de lesmaterialen (werk- en tekstboeken) en leesboeken bij de leerlingen thuis afgeven. Het is
de bedoeling dat, zodra we over kunnen stappen naar fysiek onderwijs, alle boeken mee terugkomen naar school.
Voor de leerlingen die in Nederland/België zijn, zal de leerkracht de nodige materialen per les toesturen.
In september zullen de leerlingen hun verwachtingen en doelen voor het komend schooljaar opstellen. Daarna zal er
een gesprek plaatsvinden met de leerling en/of ouder.

Belangrijke data: eerste lesdag en themadagen
Eerste online lesdag per lokatie:
Maandag 17 augustus: eerste lesdag Rainbow (groep 2/3 & 4/7/8 & VO12)
Dinsdag 18 augustus: eerste lesdag Ambrosoli (groep 1/2 & 4/5 & 5/6/7)
Donderdag 20 augustus: eerste lesdag Ambrosoli (groep 3/4)
Vrijdag 21 augustus: eerste lesdag 7Hills: (groep 8/VO12)
Woensdag 2 september: eerste lesdag ISU (groep 2/3/5/6 & gr 7/8/VO1)
Donderdag 3 september: eerste lesdag ISU (VO234)
Themadagen:
Zondag 30 augustus: ONLINE Familiepubquiz
Zaterdag 3 oktober: themadag: Kinderboekenweek: En toen?
Zaterdag 5 december: Sinterklaasfeest
Zaterdag 23 januari: CITO toetsen; informatieochtend ouders
Februari/maart: schoolbreedthema: beroepen
Zaterdag/zondag 13-14 maart: themadag/kamp; afsluiting: schoolbreedthema: beroepen*
Zaterdag 24 april: themadag: Koningsdag; Diataal toetsen; informatieochtend VO ouders
Zondag 5 juni: Slotfeest
*Het schoolbreedthema dit jaar is: Beroepen. Deze lessen zullen in alle groepen (van groep 1 t/m VO) worden
gegeven gedurende de maand februari en maart 2021. Het thema wordt gezamenlijk afgesloten op 14 maart 2021.
We willen alle ouders betrekken bij het schoolbreedthema door onder meer ouders gastlessen te laten verzorgen.
Meer informatie volgt t.z.t.
Volwassenonderwijs
Per 1 september a.s. willen wij weer starten met volwassenonderwijs. Deze cursus zal online gegeven worden
waarbij wekelijks 1 uur online een groepsles wordt gegeven plus 1 uur zelfstudie. Voorafgaand aan de cursus zal
het niveau van elke cursist bepaald worden. Groepsgrootte minimaal 4 en maximaal 6 cursisten. Elke blok bestaat
uit 10 lessen. Kosten per blok €110,- De lessen zullen worden gegeven door Mirjam en/of Lisette. Bijgevoegd de
flyer. Via social media zal de informatie ook worden gedeeld. Zeg het voort, zeg het voort!
Communicatie
Op de website www.dekraanvogelkampala.org vindt u algemene informatie. De schoolgids voor het schooljaar
2020-2021 wordt binnenkort toegevoegd en gedeeld met alle ouders. Via facebookgroep NTC De Kraanvogel kunt u
ons ook volgen. Hier vindt u recente informatie en foto’s. Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen via mail
dekraanvogel@hotmail.com of telefoon: 0783 073 341.
Bestuur
Ook namens het bestuur wil ik jullie - leerlingen, ouders, leerkrachten en assistenten - van harte welkom heten aan
het begin van dit nieuwe schooljaar. Weliswaar een andere start dan wij allemaal hadden gehoopt maar
desalniettemin zijn we vol vertrouwen dat het weer een goed schooljaar mag worden. Net als in de afgelopen 2 jaar
blijven we investeren in de kwaliteit van het onderwijs en de aandacht voor het individuele kind en wij zijn als bestuur
dan ook erg blij met ons ervaren team van leerkrachten (Marij, Mirjam en Lisette) en klassenassistenten (Margreet

en Ellen). Zij staat klaar om samen met de leerlingen aan de slag te gaan! Eerst online maar over niet al te lange tijd
terug in de klas!
Als bestuur zijn we ons ervan bewust dat de COVID19 crisis een financiële impact op families binnen onze
gemeenschap kan hebben en nog zal hebben in de komende maanden. Mede daarom heeft het bestuur in de
laatste bestuursvergadering besloten het schoolgeld voor 2020 – 2021 niet te verhogen en de huidige tarieven te
handhaven voor het komende jaar. De facturen zullen begin september worden bestuurd. Zoals u wellicht weet
hanteren we twee betalingsregelingen bij onze school. De factuur wordt begin september verstuurd met het
verzoek deze binnen 30 dagen te betalen. Dit is de eerste betalingsregeling. In overleg kan dit in twee of drie
termijnen betaald worden. Dit is de tweede betalingsregeling. Mocht u verwachten dat 1 van deze twee
betalingsregelingen een uitdaging zal zijn dan gaan wij – in vertrouwen - met u in overleg over alternatieve
betalingsregelingen. U kunt hierover een mail sturen naar marleen.kamphuis@me.com en het bestuur zal dan
contact met u opnemen.
Openingsfeest zondag 30 augustus a.s.
Alle ouders en leerlingen opgelet!! Op zondag 30 augustus is ons eerste ONLINE openingsfeest: de familiepubquiz!!
Alle families waarbij hun kinderen (binnenkort) Nederlandse taal- en cultuurlessen volgen, zijn welkom. Elke familie
vormt een team, verzint een ludieke naam en zorgt voor gepaste kleding. Via zoom zal het team de pubquiz met
iedereen tegelijk delen. D.m.v. moeilijke, gekke en leuke opdrachten (in het Engels en/of Nederlands) zal
uiteindelijk duidelijk worden welke familie zich winnaar van de familiepubquiz 2020 mag noemen. De spelregels
worden binnenkort rondgestuurd.
Datum: zondag 30 augustus 2020
Lokatie: vanuit je eigen luie stoel, in de tuin of op je balkon
Aanvang: 14:00 uur (inloggen via zoom)

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

