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In deze nieuwsbrief 

- Voorwoord door Cissy 
- Juf Tineke is met pensioen! 
- Een impressie van deze week 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
En weer is er een week schoolsluiting voorbij... en 
krijgen we zó vaak de vraag: "En, denken jullie dat de 
scholen weer opengaan op 8 februari?" En even zo 
vaak moeten we het antwoord schuldig blijven... want 
ook wij vragen het ons af. En we weten het niet. 
Het zal erom spannen, de afweging tussen enerzijds de 
nadelen van een schoolsluiting en anderzijds de risico's 
op uitbraken en besmettingen in en om de scholen... 
 
De voorbije week was er ook één van onrust en onaangename acties in vele steden en ook 
in onze eigen stad en buurt. Veel van onze kinderen hebben daar (zijdelings of meer direct) 
iets van meegekregen. In de Meets en tijdens de noodopvang hebben de leraren daar met 
ze over gesproken, als het aan de orde was. Ons programma Vreedzame School geeft 
gelukkig genoeg handvatten om over indrukwekkende en mogelijk angstaanjagende 
gebeurtenissen om ons heen met onze leerlingen in gesprek te komen. 
 
Hoe mooi is het om in dat gesprek ook alle positieve initiatieven te benoemen: mensen die 
elkaar kwamen helpen opruimen, een ander die daarbij op worstenbroodjes kwam 
trakteren, alle bloemen en kadootjes die zijn langsgebracht en de zeer succesvolle 
crowdfunding-acties voor gedupeerde ondernemers: hartverwarmend! 
 
 

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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Eén mooie actie wil ik u hier niet onthouden: die van 
Noor en haar broer Boris, die het idee hadden om 
tulpen uit te delen aan "mensen die het moeilijk 
hebben". Dus liepen ze het centrum van Haarlem in 
om tulpen met een lief briefje eraan te geven aan 
willekeurige voorbijgangers! Hoe lief is dat! 
(En nu de prijsvraag: van wie van onze collega's is 
Noor de dochter?) 
 
Tot slot: eerder meldde ik al dat we graag van u 
terughoren hoe het thuisleren en het 
afstandsonderwijs door u ervaren worden. Eén deze 
dagen ontvangt u van "Scholen met Succes" (het 

bureau dat voor ons de verspreiding doet en zorgt voor uitgebreide terugrapportage), een 
link waarmee u bij de vragenlijst komt. 
In ruim 10 minuten bent u er doorheen en helpt u ons met uw feedback, om het 
afstandsonderwijs te verbeteren: doen! 
 
Parallel hieraan zal ook bij leerlingen en team een vragenlijst uitgezet worden. Zo komen we 
straks aan een compleet beeld. Zodra we dat binnen hebben zullen we de uitkomsten weer 
met u delen. 
 
Maar nu eerst: goed weekend en tot volgende week! 
 
Aafke Straat en Cissy Merison, directie De Kraal 
 
Juf Tineke gaat met pensioen! 
Afgelopen woensdag en donderdag waren de laatste 
werkdagen van juf Tineke op De Kraal. Na bijna 30 
jaar werkzaam te zijn geweest op onze school gaat 
zij genieten van haar pensioen. Op woensdag heeft 
zij van de (oud)-collega’s een filmpje mogen 
ontvangen met mooie herinneringen, heeft zij 
uiteraard bloemen gekregen en een nieuwe 
armband met inscriptie (voor bij de anderen).  
 
Ook heeft zij van de leerlingen uit haar klas leuke 
cadeautjes gekregen en een mooi boek met 
tekeningen. Op donderdag was er een gezellige 
bijeenkomst met de collega’s van de onderbouw 
waarbij er een heuse Tineke-quiz werd gespeeld. 
Wanneer het weer kan zal juf Tineke ook nog fysiek 
op school afscheid komen nemen.  
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Een impressie van deze week 

 
 
 
 
 
 
 
 


