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Beste ouders/verzorgers, 
Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad!  
Vorige week zijn wij in de voorbereidingsweek het jaar goed gestart. Wij hebben 
maar liefst dertien nieuwe collega’s! De komende weken zullen zij zich middels 
deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Roos Dekema, onze onderwijsassistent in de 
onderbouw trapt af! 
In de afgelopen studiedagen heeft het team zich verdiept in twee van onze nieuwe 
methodes. De leerkrachten van de kleuterbouw hebben zich verder bekwaamd in 
Schatkist. De leerkrachten van de groepen 4-8 hebben zich ingewerkt in onze 
nieuwe taal-spellingmethode: TaalActief. 
Het team van De Kraal heeft weer ontzettend veel zin in het nieuwe schooljaar en 
hoopt u allen op dinsdag 3 september van 19.00 - 21.00 uur te zien op onze 
algemene ouderinformatieavond! 
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Nieuwe collega’s 
Mijn naam is Roos Dekema en ik ben 28 jaar oud. Ik woon samen met mijn twee 
katten in Amsterdam-West.  
Dit jaar mag ik starten op de Kraal, als vaste onderwijsassistent in de onderbouw. 
Ik zal hier 5 dagen per week aan de slag gaan. In de ochtenden zal ik de 
kinderen en de leerkracht ondersteunen. In de middag bied ik kleine groepjes 
extra ondersteuning.   
 
Sinds 2,5 jaar werk ik met veel plezier met kleuters en dit 
vind ik echt geweldig! Kinderen brengen elke dag weer 
een glimlach op mijn gezicht. In het verleden heb ik 
gewerkt als onderwijsassistent in de midden-en bovenbouw 
op andere basisscholen. 
Deze week heb ik alle kinderen en ouders met veel plezier 
mogen ontmoeten. Kom gerust naar mij toe als u verder 
nog vragen heeft.  
 
Tot ziens! 
Juf Roos  
 
Algemene ouderinformatieavond 
Op dinsdag 3 september is onze jaarlijkse ouderinformatieavond. Een deel van de 
avond vindt plaats in de groep van uw kind, het andere deel in ons speellokaal.  
 
Groepen 1-2A,1-2C,1-2E, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A: 
19.00 - 20.00 uur: In de klas 
20.00 - 21.00 uur: In het speellokaal (algemeen gedeelte) 
 
Groepen 1-2B, 1-2D, 3B, 4B, 5B, 5C, 6B, 6C, 7B, 8B 
19.00 - 20.00 uur: In het speellokaal (algemeen gedeelte) 
20.00 - 21.00 uur: In de klas 
 
Ansichtkaarten De Kraal 
Voor de zomervakantie hebben alle kinderen een ansichtkaart van ons nieuwe 
logo mee naar huis gekregen. Mocht uw kind deze kaart nog niet op de post 
hebben gedaan willen wij u vragen dit alsnog te doen! 
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Informatie SchoolApp 
Komende week zult u per klas de nieuwe code van de SchoolApp ontvangen. 
Wekelijks zullen de leerkrachten een berichtje of foto in deze app plaatsen. In de 
bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe u deze app kunt installeren. In de 
app is onder andere ook de jaarkalender te vinden. 
 
Bijeenkomst Bouw! 
Afgelopen woensdag was de eerste ouderbijeenkomst 
voor het programma Bouw! Bouw! Is een preventief 
computergestuurd programma voor leesbegeleiding. 
Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen heeft u 
hiervoor een uitnodiging ontvangen. Middels Bouw! 
wordt aan deze groep intensieve, gerichte en 
langdurige instructie en ondersteuning gegeven.  
 
Hulp gevraagd tijdens de schoolfotograaf 
Op dinsdag 17 en woensdag 18 september komt de schoolfotograaf op De Kraal. 
Hieronder staat het rooster. Op woensdag 18 september worden de 
broertjes/zusjes-foto’s genomen. U kunt zich vanaf volgende week intekenen op 
de lijsten bij de ingang. 
 
Op deze dagen zoeken wij hulpouders die hierbij willen begeleiden. Mocht u een 
van deze dagen of een dagdeel kunnen helpen kunt u dit laten weten aan 
Kathinka Kreeberg (katkreeberg@gmail.com). Alvast bedankt! 
 
Afschaffen schoolzwemmen voor groep 5 
Vorig schooljaar is, op voorstel van de directie, in de MR besloten om het 
schoolzwemmen af te schaffen. In de groepen 5 zijn weinig kinderen die geen 
zwemdiploma hebben. Daarnaast zijn andere redenen: 

• De zwemlessen kosten een gehele middag aan effectieve onderwijstijd; 
• Tijdens het zwemmen zijn er grote groepen, het niveau is laag waardoor de 
kinderen geen effectieve zwemles krijgen;  
• De organisatie en communicatie vanuit het zwembad is onvoldoende. Zo 
gebeurt het regelmatig dat kinderen wekelijks zwemmen zonder de 
mogelijkheid te krijgen af te zwemmen; 
• De Gemeente Amsterdam biedt de kinderen die nog geen zwemdiploma 
hebben vanaf groep 5 de mogelijkheid om in de schoolvakanties dagelijks 
gratis zwemles te krijgen. Kinderen zonder zwemdiploma ontvangen hierover 
een brief. 
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Bijeenkomst vergroening Paradijsplein 
Graag nodigt de commissie ‘Oase Paradijsplein’ u uit voor een informatieavond 
om de voorstellen en ideeën voor verbetering van de omgeving van het plein met 
u te bespreken.  
 
Wanneer: dinsdag 10 september 2019 
Tijd: van 20.00 – 21.00 uur  
Waar: Basisschool De Kraal, Paradijsplein 2 
 
Commissie ‘Oase Paradijsplein’  
In mei 2019 is er een bewonersbijeenkomst georganiseerd op initiatief van een 
aantal betrokken bewoners. Het doel is om de omgeving van het Paradijsplein 
mooier en groener te maken. Tijdens deze goed bezochte avond zijn er veel  
 
ideeën uitgewisseld en is er een kerngroep gevormd bestaande uit betrokken 
bewoners, school, kinderdagverblijf en gemeente.  
 
De commissie ‘Oase Paradijsplein’ nodigt u nu uit om de plannen te bespreken. 
Leden van de commissie, de ontwerper van de gemeente en de projectleider van 
het Ingenieursbureau van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden.  
 
Initiatief ‘Oase Paradijsplein’  
Het Paradijsplein is in 2016 opgeleverd. Tijdens de verdere inrichting van de 
openbare ruimte zijn niet alle geplande bomen geplant en is een deel van de 
beukenhagen niet goed aangeslagen. Onder de nieuwe bewoners blijkt een grote 
behoefte aan meer groen. Ook de verkeersveiligheid, met veel overlast van 
autoverkeer, laat te wensen over.  
 
In december 2018 is er een buurtbijeenkomst georganiseerd om de klachten en 
wensen van bewoners te inventariseren. Een van de ideeën was het zogenaamde 
‘Oase Paradijsplein’ met als doel om de omgeving, dat als stenig en 
onaantrekkelijk wordt ervaren, te vergroenen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Joost van der Klein Gebiedscoördinator Oud Oost  
 
 
 



Paradijsplein 2 1093NJ Amsterdam Tel: 020-6941138 
info@kunstmagneetschooldekraal.nl 
 
 
 
 
 
Vanuit Kind en Motoriek 
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Ook dit schooljaar zal er namens Kind 
en Motoriek maandelijks een stukje 
over de motoriek in de nieuwsbrief 
verschijnen. Dit kan inhoudelijke 
informatie zijn, maar ook motorische 
oefeningen- en tips voor thuis.  Ook dit 
schooljaar is er een 
kinderoefentherapeut van Kind en Motoriek op de school van uw kind aanwezig. 
De kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen in zowel 
de grove- als fijne motoriek.  Op “De Kraal”  is Eline van Rijn de 
Kinderoefentherapeut.  Voor al uw vragen kunt u bij haar terecht (aanwezig op 
maandag) of mailen naar eline@kindenmotoriek.nl   
  

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips 
ontvangen? Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

 
 


