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Beste ouders en verzorgers, 
 
Deze week is onze collega Simone begonnen als 
bouwcoördinator voor de onderbouw. Zoals u vorige week 
kon lezen is haar voorganger, meester Timo, vorige week 
verhuisd naar Maastricht. 
 
Simone werkt al jaren voor de Kraal en kent de school goed. 
Ze is de laatste jaren vooral te vinden in de groepen 3. Simone 
blijft de enthousiaste leerkracht van de groepen 3A en 3B, en 
zal daarnaast nu ook het aanspreekpunt worden voor de units 
1-2 en 3-4.  
 
Samen met haar collega’s uit de bouw zal ze vooral verder gaan met het ontwikkelen van 
nog beter onderwijs en ze ondersteunen bij vragen en lastiger situaties.  Ook voor u als 
ouder van een leerling uit de groepen 1-4 is Simone vanaf nu na de leerkracht uw eerste 
aanspreekpunt. Bij vragen of anderszins kunt u haar bereiken via 
s.ogier@kunstmagneetschooldekraal.nl . Simones werkdagen zijn maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag. 
 
Wij denken dat we in Simone een goede opvolger voor Timo hebben gevonden en zijn heel 
blij met haar komst in het MT! 
 

4 december 2020   Sinterklaas, school tot 12.00 uur 
17 december    KraalMaal, school tot 12.00 uur 
18 december    School tot 12.00 uur, start Kerstvakantie 
19 december 2020 - 3 januari 2021 Kerstvakantie 
8 en 9 februari 2021   Studiedagen 5 en 6 
19 februari 2021   Studiedag 7 
20 februari - 28 februari 2021 Voorjaarsvakantie 
2 april 2021    Goede Vrijdag 
5 april 2021    Tweede Paasdag 
27 april 2021    Koningsdag 
1 mei - 16 mei 2021   Meivakantie 
24 mei 2021    Tweede Pinksterdag 
17 en 18 juni 2021   Studiedagen 8 en 9  
9 juli 2021    Studiedag 10 en start zomervakantie 
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Maar behalve de coördinatietaken van meester Timo moeten ook zijn lesdagen nog ingevuld 
worden. Daarvoor zijn meerdere gesprekken gevoerd en zal er maandag a.s. een proefles 
zijn. Mocht ook die goed verlopen dan kunnen we u hopelijk volgende week voorstellen aan 
een nieuwe collega in de kleuterbouw! 
 
Met hartelijke groet, 
Cissy Merison, directeur De Kraal 
  
Even voorstellen… nieuwe collega’s 
Mijn naam is Els van Dril. Tot voor kort was ik werkzaam op de 
Linnaeusschool, die helaas zijn deuren heeft moeten sluiten. Ik 
zie nu uit naar het werken op Kunstmagneetschool De Kraal. Als 
vrijwilliger ga ik op dinsdag- en donderdagochtend kinderen 
begeleiden met een leesachterstand. Voor de groepen 4 tot en 
met 8 technisch- en begrijpend lezen. Voor kinderen in de 
laagste groepen zijn er andere activiteiten: verhalen vertellen en 
voorlezen.  
 
Mijn mooiste kinderboek is nog altijd Tijntje Toverschaar van Lea 
Smulders uit 1953. Ik heb geen onderwijsachtergrond maar was tot 2007 werkzaam als 
fysiotherapeut, acupuncturist. Na 38 jaar was ik toe aan heel iets anders, vrijwilligers werk 
op een school. Door mijn kleinkinderen werd ik getriggerd door de magie van het leren 
lezen: letters worden woorden en woorden worden zinnen. Met hulp van juf Janneke 
Valstar, die verantwoordelijk is voor het maken van een rooster voor beide dagen, ben ik na 
de herfstvakantie aan de slag gegaan. Ik heb er zin in! 
 
Aanmelding 4-jarigen 
Graag willen wij u wijzen op de procedure rondom het aanmelden van broertjes/zusjes. Het 
is belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt anders kan er mogelijk geen plek meer zijn voor 
uw zoon/dochter.  
 
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief 
en een aanmeldformulier. Een kind kan op elke school in Amsterdam aangemeld worden. 
Op het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven. De school van uw eerste voorkeur 
zet u op nummer 1, daarna nummer 2, enzovoort. Het aanmeldformulier levert u in op de 
school van uw eerste voorkeur. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. De plaatsing gebeurt 
automatisch op basis van de door u aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels.  
 
Minimaal 6 maanden voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u te horen op welke 
school een plaats voor uw kind is gereserveerd. Daarna kunt u uw kind inschrijven op deze 
school 
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Vanuit Kind en Motoriek 
LetterBINGO! Een spel waarin je werkt aan de fijne 
motoriek. Lukt het jou om als eerste BINGO te krijgen? 
 
 

Benodigdheden 
• A4 papier  
• 2 vouwblaadjes 
• Een potlood 
• Kleurpotloden 
• Een liniaal 
• Een bakje 

 
 
 
 
 

Voorbeeld 1      Voorbeeld 2  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stappenplan 
1. Maak op het A4 papier een kader van 12 cm x 12 cm op het papier en maak 

een balk voor de letters van ‘BINGO’ (zie voorbeeld 1 hieronder). Kleur deze 
in zoals jij dat wilt. 

2. Maak 16 vakjes onder deze balk. 
3. Schrijf in elk vak een letter op. 
4. Vouw met elk vouwblaadje 16 vakjes (zie voorbeeld 2), zodat je in totaal 32 

vakjes hebt. Schrijf alle letters van het alfabet op. De lege vakjes kun je 
weglaten. 

5. Knip de vakjes uit en hussel ze door elkaar in een bakje. 
6. Grabbelen maar… en streep de letters weg die op de kaartjes staan. Schrijf 

een woord op met deze letter en ga door tot je BINGO hebt! 
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Een impressie van deze week 
 

 


