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Beste ouders en verzorgers, 
 
Helaas heeft het coronavirus nu ook 
De Kraal bereikt: na een stagiaire is 
nu ook een leraar positief getest, 
gelukkig beiden met milde klachten; 
één groep heeft inmiddels 
thuisonderwijs.  
Een aantal leerlingen zitten 
daarnaast in quarantaine vanwege 
besmette familieleden. Ook is van één van onze leerkrachten haar moeder overleden.  
Mocht één van deze situaties uw kind(-eren) betreffen, dan laten we u dat altijd via de mail 
of persoonlijk weten. 
 
In elke situatie handelen wij in nauw overleg met de GGD, meestal met onze eigen GGD-
verpleegkundige of -arts. We volgen in ons handelen en de communicatie naar u toe hun 
richtlijnen op. 
 
Ook in de klassen zijn we nog steeds alert: handen wassen, en maximaal ventileren. Nu de 
temperaturen buiten dalen, is het misschien handig om te zorgen voor een extra fleece, vest 
of een warme trui voor op school? 
 
Gelukkig gebeuren er ook nog genoeg positieve dingen op school! Tijdens de studiedagen 
hebben we de onderwijs-ontwikkelingen in alle units geëvalueerd en dat waren mooie  
 

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 
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gesprekken! Door te werken met elkaar in kleine teams zijn de lijnen kort en kunnen leraren 
veel leren van en met elkaar, een wens die ze al hee lang hadden. Zo leren bij ons op school 
niet alleen de leerlingen maar ook wij! 
 
Ook hebben onze leerkrachten samen met hun intern begeleider, tijdens de studiedagen de 
zogenaamde behoeften aan extra ondersteuning in kaart gebracht. Welke leerdoelen heeft 
de klas (of een groepje leerlingen) nog niet gehaald en welke extra leertijd hebben ze 
daarvoor nodig? Per groep en per leerjaar krijgen we zo een overzicht van alle benodigde 
extra leertijd, per vakgebied en zelfs per doel (bijvoorbeeld de tafels). 
Voor een deel kunnen onze eigen onderwijsassistenten de vraag om extra leertijd aan. 
Maar we voeren ook gesprekken met externe ondersteuners om te kijken wie die extra uren 
zou kunnen aanbieden. Daar hebben we geld voor want aan De Kraal is hiervoor een 
behoorlijke subsidie toegekend! Binnenkort gaan we vraag en aanbod aan elkaar koppelen, 
zodat we de “gaten” en “achterstanden” die er zijn kunnen gaan vullen en inhalen! U hoort 
er binnenkort concreet meer over. 
 
En tenslotte hebben we ons afgelopen maandag en dinsdag tijdens de studiedagen 
beziggehouden met het voorbereiden van thuisonderwijs. 
Wat is er nog nodig aan devices en andere materialen en software? Wie kan welke taken 
(niet) oppakken, hoe houden we contact met alle leerlingen? 
Deze en andere vragen zijn inmiddels grotendeels beantwoord en de units zijn er klaar voor 
- al hopen we natuurlijk met u, dat het niet nodig zal zijn… 
 
Volgende week starten we weer met het unieke Open Podium, waarbij steeds vanuit een 
aantal groepen kinderen, alleen of samen, iets presenteren aan hun publiek, de 
medeleerlingen. Vaak komen daar de meest originele ideeën uit! We kijken er nu al naar uit! 
 
Tot slot en last but not least… deze 
week is de laatste werkweek van 
meester Timo. Hij heeft sinds 2017 
op de Kraal gewerkt. Als leraar bij de 
kleuters en als bouwcoördinator 
voor de onderbouw. Afgelopen week 
hebben de klas en een aantal ouders 
en collega’s hem al overtuigend in 
het zonnetje gezet: wat een afscheid 
was dat. Lief, ontroerend en feestelijk! 
Mocht u deze week nog even contact met meester Timo willen dan kan dat op dinsdag en 
donderdag, ’s morgens bij het hek of even na schooltijd. Helaas hebben we geen feest-
opties momenteel. We willen meester Timo bedanken voor zijn inzet voor onze school, zijn 
humor en no-nonsense-aanpak en vooral voor alle hartjes en harten die hij de afgelopen 
jaren veroverd heeft! 
Hij vertrekt naar het zuiden van het land en we wensen hem en zijn partner daar veel plezier 
en geluk!! 
 
Met hartelijke groet, 
Cissy Merison, directeur De Kraal 
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Even voorstellen… onze nieuwe collega’s 
In deze nieuwsbrief stellen wij wekelijks nieuwe leerkrachten aan u 
voor. Deze week is dat Josine Hagens, leerkracht van groep 6B. 
 
Mijn naam is Josine Hagens en ik werk sinds de zomervakantie op 
de Kraal. Ik ben 45 jaar en woon met mijn man en drie kinderen in 
Amsterdam-Oost. Al bijna twintig jaar werk ik in het Amsterdamse 
basisonderwijs, maar nu iets dichter bij huis. Werken in het 
onderwijs geeft mij veel energie. Als er nog tijd over is, ga ik op 
vakantie, zwem, lees en wandel ik graag.  
 
Dit jaar mag ik samen met juf Ibtissam de kinderen van groep 6B 
verder op weg helpen in hun ontwikkeling. De Kraal is een heel 
leuke school om te werken! 
 

 
 
Traktaties 
Wij willen u in deze Coronaperiode graag nog 
steeds vragen om te trakteren met 
voorverpakte producten. U kunt hierbij denken 
aan rozijnen, ontbijtkoek, mandarijnen etc. 
Hiernaast ziet u enkele leuke voorbeelden van 
hoe u in deze periode toch nog een leuke 
traktatie kunt verzorgen. 
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Een impressie van deze week 

 
 


