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9 oktober 2020   Studiedag 2 
10 oktober - 18 oktober 2020  Herfstvakantie 
19 en 20 oktober 2020  Studiedagen 3 en 4 
4 december 2020   Sinterklaas, school tot 12.00 uur 
17 december    Kerstdiner, 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 
 

Vakantieverhalen van de leerlingen van groep 1-2 
https://youtu.be/ka2QtPoySeo 
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Beste ouders en verzorgers, 
 
De kop is eraf, en inmiddels zitten we in de tweede van de drie zgn. Gouden Weken. In die 
weken is er veel aandacht voor groepsvorming, een positief en veilig groepsklimaat en 
goede werkhouding. De lessen vreedzame School spelen hier een belangrijke rol in en staan 
dan ook veelvuldig op het programma. Zo investeren leraren in een effectieve manier van 
werken die de basis is voor de rest van het schooljaar. De basis voor dit alles is dat elk kind 
zich gezien en gehoord moet kunnen voelen op De Kraal. Leraren zijn hierin expert. Zij 
kunnen zo elk kind de aandacht geven die het nodig heeft. De één heeft voldoende aan een 
knipoog, de ander voert liever af en toe een gesprekje met juf of meester en een derde doet 
het liefst alles zélf! De één maakt makkelijk contact met leerkracht en groepsgenoten en de 
ander heeft daarin wat meer ondersteuning nodig. Leraar en leerlingen stemmen zo steeds 
meer op elkaar af, en ook in de groep leren de kinderen elkaar zo steeds beter kennen. De 
één heeft het nodig dat je haar vraagt om samen te spelen, de ander neemt zelf initiatief. En 
hoe helpen we de derde dan, die wat sneller boos wordt? Wat helpt haar en wat zorgt juist 
voor escalatie en moet je dus niet doen? Bij ons hoort iedereen erbij, en dat met elkaar 
leren omgaan, ook als het niet direct vanzelf gaat, vinden wij als Vreedzame School 
belangrijk! Niet alleen voor nu maar ook voor straks, als onze kinderen het samen gaan 
doen in onze diverse maatschappij! 
 
Op dezelfde manier werkt het met het leren: ook daar zorgen leraren voor een passend 
aanbod voor elk kind. Elk kind is anders dus daar is afstemming essentieel. In de klas werken 
we daarom standaard op drie niveau’s, en onze onderwijsassistenten zorgen in elke klas 
voor extra ondersteuning en extra uitdaging waar nodig. 
 
Daarnaast is er een Verrijkingsklas en een 
specialist voor OPP’s (een leerroute  die 
specifiek is ontworpen op het leren van 
die leerling). Daarnaast bieden we een 
TOPklas (voor leerlingen die liever maken 
en doen) en de Day a week School, voor 
leerlingen die meer- en/of hoogbegaafd 
zijn, beide voor één dag per week. 
Als kunstmagneetschool bieden we 
kinderen de leerlijnen, ruzie, dans, drama, 
beeldende vorming en 
bewegingsonderwijs aan, waarmee we 
een brede vorming en ontwikkeling 
nastreven. 
 
Zoals gezegd, we zijn begonnen, en we gaan er in onze mooie school ook dit jaar weer alles 
aan doen om met dit palet aan mogelijkheden, elk kind passend onderwijs te bieden! 
 
Cissy 
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Start van de dag 
Wij merken helaas dat er nog veel kinderen zijn die niet op tijd op school komen. Dit is 
vervelend voor de leerling die te laat komt maar ook voor de andere leerlingen uit de klas. 
De schooldag start om 8.30 uur. Wanneer uw zoon/dochter drie keer tussen twee vakanties 
te laat is zult u een brief ontvangen die wij graag ondertekend retour op school willen 
hebben. Mocht dit vaker voorkomen zullen wij u uitnodigen voor een gesprek met de 
leerkracht en/of de directie.  
 
Wanneer uw zoon/dochter niet op school kan komen vragen wij u tussen 8.00 – 8.30 uur 
naar school te bellen. Wanneer u later of niet belt zullen wij uw zoon/dochter als 
ongeoorloofd afwezig melden. 
 
De schoolfotograaf 
Op 31 augustus en 1 en 2 september komt de schoolfotograaf weer langs op De Kraal. 
Hieronder ziet u op welke dag de groep van uw zoon/dochter aan de beurt is.  
Maandag 31 augustus: Groep 5ab, 6abc en 7abc 
Dinsdag 1 september: Groep 4abc, 7d, 8abc en de voorschool 
Woensdag 2 september: 1-2abcde, 3ab en vanaf 12.00 uur de broertjes/zus foto 
 
De ouder-kindadviseur (OKA) van De Kraal 
De ouder-kindadviseur van De Kraal is Justin Belfor.  
Telefoonnummer: 06-28502735 
Mailadres: j.belfor@oktamsterdam.nl 
 
Meer informatie over het werk van de OKA? 
https://youtu.be/aM92PJzyc8I 
 
Vanuit Vreedzaam-Oost 
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Een impressie van deze week 

 
 


