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Beste ouders/verzorgers, 
 
Vorige week las u in de nieuwsbrief dat juf Aafke eerst met verlof gaat en daarna niet terug 
zal keren als adjunct van De Kraal. In de MR bespraken we al onze ideeën over haar 
opvolging en we kregen groen licht. Afgelopen week hebben we die ideeën in de units 
besproken. En ook daar werd veel positiviteit en vertrouwen uitgesproken! 
 
Wat gaan we doen? 
In plaats van een nieuwe adjunct te gaan werven hebben we voorgesteld om de taken van 
onze twee bouwcoördinatoren uit te breiden en hen meer bevoegdheden te geven. 
Daarom noemen we ze straks ook teamleiders. Zij hebben als primaire taak het bewaken 
van de kwaliteit van het onderwijs in de groepen. Ze zullen vaak in en om de klassen te 
vinden zijn om signalen op te vangen en waar nodig samen met de leraren ondersteuning te 
bieden en voor oplossingen te zorgen. Zij blijven door de dag heen het eerste 
aanspreekpunt voor kinderen, ouders en collega’s. 
Verder hebben ze taken op het gebied van organisatie, logistiek en gebouw en van 
financiële en personele administratie. 
 
We hebben onze huidige bouwcoördinatoren, meester Patrick (bovenbouw) en juf Simone 
(onderbouw) gevraagd of ze deze (oude en) nieuwe taken op zich wilden nemen om 
hiermee de ontwikkeling van de school verder te ondersteunen. 
En ze zeiden... ja! (al veel sneller dan verwacht!). 
 

17 en 18 juni 2021   Studiedagen 8 en 9  
9 juli 2021    Studiedag 10 en start zomervakantie 
 

Bijzonderheden in de komende weken: 
31 mei – 11 juni 2021   Afname Cito Eindtoetsen 
Woensdag 9 juni 2021  Laatste werkdag Aafke 
Vrijdag 25 juni 2021   Rapport 2 mee 
28 juni – 2 juli 2021   Rapportgesprekken 
2 juli 2021    Zomerfeest 
9 juli 2021    Studiedag team en start vakantie kinderen 
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Afgelopen donderdag hebben we samen met Aafke een begin van een taakverdeling 
gemaakt waarmee we een start gaan maken. Deels al nu, en deels na de zomervakantie 
zullen Simone en Patrick dan hun nieuwe taken gaan uitvoeren. Het is ontzettend fijn dat zij 
hierin zoveel vertrouwen hebben gekregen vanuit het team! 
 
En dat maakt dat ook ik het komend schooljaar met heel veel vertrouwen tegemoetzie! We 
bouwen zonder onderbreking met bekende gezichten voort op waar we eind van dit jaar 
gebleven zijn! 
 
Uit dit veelzijdige Kraalteam zijn de afgelopen twee jaar zoveel talenten opgestaan! 
We hebben een nieuwe cultuurcoördinator (juf Janneke), een interne coach (meester 
Sander), een specialist voor OPP’s (juf Isabelle), een nieuwe rekencoördinator (meester 
Tom), een nieuwe taalcoördinator (juf Naomi), een nieuwe bouwcoördinator -en nu 
teamleider- (juf Simone); en coördinator Inhaalprogramma’s, juf Cathelijn, en coördinator 
geïntegreerd Onderwijs (juf Marjon). 
 
Allemaal zetten zij zich met ons team in om het onderwijs op De Kraal op een steeds hoger 
plan te brengen. Dat dit kan met bekende gezichten, dat er steeds meer mensen opstaan 
om vol energie te werken aan beter onderwijs, is een heel rijk gevoel! 
 
En dan heeft De Kraal óók nog een fantastische 
aanstaande directeur voortgebracht: want dat juf 
Aafke dat ergens in Zwolle op een basisschool gaat 
worden, dat is voor mij zeker! We wensen haar daarbij 
natuurlijk alle goeds! Aanstaande woensdag zal zij voor 
het laatst voor haar verlof op school zijn. 
 
Ach en dan is er niet zo veel meer te wensen over… 
behalve natuurlijk een lekker zonnetje en een heel fijn 
weekend! 
 
Aafke Straat en Cissy Merison, directie De Kra 
 
 
Debatbattle Discussiëren Kun Je Leren 
In de groepen 7 hebben de Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) lessen plaatsgevonden.  
Ouissal, Juliette, Joep en Algado uit de groepen 7 gaan De Kraal vertegenwoordigen op 
de Amsterdamse Debatbattle op 9, 10 en 18 juni!  
 
De vier helden gaan naar de locatie waar o.a. onze wethouder Marjolein Moorman en 
Humberto Tan in de jury zitten. De groepen 7 zullen digitaal gaan meegenieten.  
 
We wensen hen heel veel succes!  
 
 
 

De wasmachine in 1-2A, 
thema Water! 
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Vakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022 
Per ongeluk zijn in het overzicht van de vakanties en studiedagen uit de vorige nieuwsbrief 
twee data niet terecht gekomen, dit is de vrije dag voor de kerstvakantie (24 december) en 
de meivakantie (25 april – 6 mei 2022). Hierbij nogmaals het complete overzicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak je kans, hulp bij schoolkosten 
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig 
verdient. Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp 
krijgen bij de kosten voor uw kinderen. 
 
Scholierenvergoeding 
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld 
ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. 
Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, 
muziek- en dansles. 

• U krijgt € 216,- per jaar per kind op de basisschool. 
• U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare school. 

 
Gratis laptop of tablet basisschool 
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. 
 
Gratis laptop of tablet middelbare school 
Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. 
 
 
 
 
 
 

23 augustus 2021    Studiedag 1 
24 augustus 2021    Start schooljaar 
15 oktober 2021    Studiedag 2 
18 - 22 oktober 2021     Herfstvakantie 
25 oktober 2021    Studiedag 3 
24 december 2021    Studiedag 4 
27 december 2021 - 7 januari 2022   Kerstvakantie 
10 januari 2022    Studiedag 5 
17 en 18 februari 2022   Studiedag 6 en 7 
21-25 februari 2022     Voorjaarsvakantie 
15 april 2022      Goede vrijdag 
18 april 2022      2e Paasdag 
25 april – 6 mei 2022    Meivakantie 
26 en 27 mei 2022     Hemelvaart en vrije vrijdag 
6 juni 2022      2e Pinksterdag 
27 en 28 juni 2022    Studiedag 8 en 9 
15 juli 2022      Studiedag 10 
16 juli 2022     Start zomervakantie 
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Reiskostenvergoeding middelbare school 
U krijgt € 250,- per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar vervoer moet reizen 
naar de middelbare school. 
 
Aanvragen regelingen Pak je kans 
U vindt alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op de 
website: www.amsterdam.nl/pakjekans.  
 
Mocht u meer informatie willen hebben over een van deze regelingen of hulp nodig hebben 
bij de aanvraag kunt u contact opnemen met onze ouder-kindadviseur: 
Tatiana Bento Lourenco 
06-36261658 
t.bento@oktamsterdam.nl 
Tatiana staat iedere vrijdag bij de inloop van school aan het hek (kant Waldenlaan) 
 
Impressie van deze week – Beeldende vorming in de groepen 1-2 

 


