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Beste ouders en verzorgers, 
 
Allereerst willen we u namens alle teamleden van de Kraal alle goeds wensen voor een mooi 
en gezond 2021! Een jaar dat, anders dat we allemaal hoopten, inmiddels stormachtig 
begonnen is. Beelden uit Engeland en de USA overspoelden deze week de media en zijn in 
menig hoofd (en hart) blijven hangen… 
 
In de context van een lockdown met schoolsluiting zijn we allemaal weer begonnen met 
thuisleren en afstandsonderwijs. En opnieuw zien we de enorme inzet en betrokkenheid van 
leraren en onderwijsassistenten om alle leerlingen van passend onderwijs te voorzien! 
Naast Meets met de hele groep wordt steeds meer gekozen voor instructies aan (specifieke) 
kleine groepjes, en werken ook de kinderen met OPP’s en uit de verrijkingsklas online door 
aan hun eigen programma. 
 
Maar dat doen we niet alleen: ook van u thuis wordt weer extra inspanning gevraagd. We 
zijn van elkaar afhankelijk, school en ouders, om ook deze periode voor onze kinderen tot 
een succes te maken!  
 
Omdat we elkaar momenteel nauwelijks zien of spreken (gelukkig nog wel regelmatig aan 
het hek voor de ouders van de noodopvang) zullen we binnenkort via een enquête een 
evaluatie met u doen over het thuisleren. Ook met het team wordt een evaluatie gepland, 
zodat we met alle gegevens kunnen bekijken of en hoe we het thuisleren nog kunnen 
verbeteren. 
 

8 en 9 februari 2021   Studiedagen 5 en 6 VERVALLEN! 
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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Niet alle kinderen leren thuis. Dus vangen we ze op school op. In de noodopvang zorgen we 
ervoor dat de leerlingen in de ochtend bij hun Meet aanwezig zijn en tussendoor werken 
aan hun weektaak en opdrachten. ’s Middags zijn er activiteiten, spelletjes en workshops. 
We zijn er trots op hoe ook hier ons team zorgt voor een rustig werkklimaat en een 
superfijne en gezellige sfeer! Maar… Het aantal kinderen op de zgn. noodopvang is, 
vergeleken met de vorige lockdown, enorm gestegen. Van gemiddeld 12 kinderen naar 
komende week al 60! Het is voor ons als school behoorlijk intensief om al die kinderen (uit 
alle verschillende groepen) goed te begeleiden. Dit omdat we onze mensen ook vragen om 
goed afstandsonderwijs te maken. 
 
In de media geven sommige scholen en besturen in het land al alarmsignalen af over de 
noodopvang. Wij willen u hier dringend vragen om nog eens te heroverwegen of u elke dag 
die u opgegeven heeft ook écht nodig heeft. Mogelijk zijn er tijdelijk ook andere 
oplossingen? Voor ons is elke dag en elke leerling die thuis kan leren er één; zeker als de 
schoolsluiting nog langer gaat duren, wordt dit een dringend verzoek! We weten en 
begrijpen dat de kinderen de hele dag thuis hebben, zeker naast je werk een enorme 
belasting kan zijn. Waar mogelijk ondersteunen we graag! En, als u ergens nog 
mogelijkheden kunt vinden uw kinderen zelf op te vangen en te begeleiden, dan graag. Dit 
betekent direct meer energie die naar onderwijs kan gaan! 
 
De schoolsluiting heeft ook directe gevolgen voor de planning van de komende toetsperiode 
(de zogenaamde M-toetsen). Hoe precies leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
Ook is er besloten tot een aanpassing van de kernprocedure (overgang PO-VO), De ouders 
van de groepen 8 worden hierover apart geïnformeerd. 
 
Begin volgende week horen we meer over het vervolg van de lockdown en de schoolsluiting. 
Wij houden u dan via de mail direct op de hoogte wat dat voor onze school gaat betekenen. 
 
Tot die tijd: stay safe, be happy! 
Aafke Straat en Cissy Merison, directie De Kraal 
 
Afnames toetsen, planning rapporten en gesprekken 
In verband met de huidige schoolsluiting zal er ook een en ander veranderen in de planning 
rondom de toetsafnames, rapporten en de oudergesprekken. Hieronder vindt u de oude en 
aangepaste planning. Zoals u ziet zullen ook de twee studiedagen op 8 en 9 februari 
vervallen.  

Inhoud Stond gepland... Wordt gepland... 

Afname M-toetsen 3 t/m 7 18 t/m 29 januari  1 t/m 12 februari 

Studiedagen   8 en 9 februari  
> komen te vervallen 

 

Rapport mee 12 februari 12 maart 2021  

Rapportgesprekken 15 t/m 19 februari 15 t/m 19 maart 2021 
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De opdracht beeldende vorming Ursus Wehrli 
Noortje Zijlstra, docent beeldende vorming is weer terug 
van haar zwangerschapsverlof en dat houdt in dat er weer 
een nieuwe opdracht klaarstaat voor tijdens het 
thuiswerken.  
 
Deze week stond de opdracht in het teken van de 
kunstenaar Ursus Wehrli, bekend van het boek ‘Opruimen, 
dat is de kunst’. Wehrli laat zien hoe de onvermijdelijke 
resten van dagelijkse of minder dagelijkse bezigheden 
netjes opgeruimd kunnen worden.  
 
 
Ook de leerlingen van De Kraal zijn met deze techniek  
aan de slag gegaan. Hieronder ziet u het resultaat. 
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Een impressie van deze week 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


