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Beste ouders/verzorgers, 
Afgelopen dinsdagavond was de 
algemene ouderinformatieavond! 
De opkomst in de klassen was 
wisselend. Bedankt voor uw 
aanwezigheid! In het algemene 
gedeelte werd begonnen met een 
energizer door onze 
kunstvakdocenten Jeanine en 
Noortje. Hierna werden de nieuwe 
collega’s voorgesteld en werd er 
een toelichting gegeven op het 
school- en jaarplan. De MR en OR 
sloten af. 
 
Ook hebben wij deze week al het lerarentekort gevoeld. 
Op vrijdag hadden wij maar liefst vier zieken. Gelukkig hebben we dit intern kunnen 
opvangen maar het zal ook dit schooljaar helaas soms kunnen voorkomen dat wij dit niet 
kunnen en dat u gevraagd wordt uw kind thuis te houden. Uiteraard zullen wij dit dan zo 
vroeg mogelijk communiceren. Kunt u iets betekenen voor ons in het lerarentekort dan 
horen wij dit graag! 
 
Voor nu wensen wij u een heel fijn weekend! 
Team De Kraal 
 
Timo en Patrick 
Op de algemene ouderinformatieavond werden ook Timo en Patrick voorgesteld. Zij werken 
beiden al een tijd als leerkracht en bouwcoördinator op De Kraal maar dit jaar verandert 
hun rol. Timo stuurt de groepen 1-3 aan en Patrick de groepen 4-8. Ook starten zij de 
opleiding tot schoolleider. Voor u als ouders/verzorger betekent dat wanneer u nog vragen 
of opmerkingen heeft na een gesprek met de leerkracht de volgende stap is om een 
afspraak te maken met Timo of Patrick. 
 
 
 

Het team van De Kraal maakt een 
talentenketting, een project van De Rode Loper 
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Nieuwe collega’s 
Vandaag stellen wij in deze rubriek twee nieuwe collega’s aan u voor: Malou de Roy van 
Zuydewijn  en Naomi Bouman. 

Ik ben Malou. Ik ben 35 jaar en woon in de transvaalbuurt in 
Amsterdam-Oost. Ik ben deze zomer getrouwd met Maarten. 
Met juf Bianca doe ik groep 1-2C. Ik ben er op dinsdag en 
woensdag. Op andere dagen studeer ik aan de pabo als zij-
instromer.  

Daarnaast schrijf ik toneelteksten voor 
jeugdtheatergezelschappen. De Toneelmakerij, Stip 
Producties en vele anderen speelden verhalen van mij in 
klaslokalen, schouwburgen en op festivals. Ook werk ik aan 
mijn debuut als kinderboekenschrijver. Voor mij staat het 
werken met kinderen en het maken van verhalen voor 
kinderen niet los van elkaar: de kinderen beinvloeden de 
verhalen en de verhalen de kinderen. Ik ben vereerd dat ik 
dat mag delen met De Kraal, en ik hoop dat nog lang te doen!  

Mijn naam is Naomi, ik ben 21 jaar oud en woon in Wilnis. Ik zit 
alweer in mijn laatste jaar van mijn studie aan de Universitaire 
Pabo van Amsterdam. Mijn afsluitende stage zal ik lopen in groep 
4a waar ik op maandag en dinsdag voor de klas zal staan.  
 
Een aantal kinderen en ouders zullen mij wellicht herkennen. Ook 
in mijn tweede studiejaar heb ik namelijk met veel plezier stage 
gelopen bij De Kraal.  
 
Ik heb er erg veel zin in en kijk uit naar de komende leerzame 
maanden. Mocht u vragen hebben of wilt u een praatje maken, 
kom dan gerust langs.  
 
Groetjes, 
Juf Naomi 
 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 17 en woensdag 18 september komt de schoolfotograaf langs. 
Op dinsdag worden de groepen 1-4, 5B, 5C en 6B op de foto gezet, op woensdag de groepen 
5A, 6A, 6C, 7, 8 en de voorschool. Vanaf volgende week kunt u zich ook inschrijven voor de 
broertjes/zusjes foto op woensdag 18 september na schooltijd. 
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Het groene schoolplein 
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 
 
De Vreedzame School  
U als ouders  en wij als leerkrachten hebben de taak om  onze  kinderen voor te bereiden op 
een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en 
rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School 
wil de kinderen hierop voorbereiden. 
 
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale 
vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen 
om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een 
democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de 
sfeer en de gang van zaken  in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw 
kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan 
worden. 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op 
www.devreedzameschool.nl. 
 
Blok 1 We horen bij elkaar                                             
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen 
werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende 
schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar 
omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. 
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat 
hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar 
waarderen. 
 
Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve 
opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met 
je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een 
‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er 
bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen 
respect moet hebben voor de mening van anderen. 
 
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste drie weken vrijwel 
iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere 
week één les.   
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