
Welkom bij ons op school!
2021-2022



Beste ouders/ verzorgers, 

In dit welkomstboekje vindt u de belangrijkste informatie over de dagelijkse gang van zaken bij ons
op school. Op onze website vindt u naast de schoolgids, het schoolplan en het jaarplan ook meer
actuele informatie, zoals de jaarkalender, waarop alle activiteiten zijn vermeld. 

Heeft u na het lezen van deze informatie
nog vragen, dan kunt u altijd contact
opnemen met de leerkracht van uw kind of
de teamleider onderbouw; Simone Ogier
(s.ogier@obsdekraal.nl)

Wij wensen uw kind en u een mooie tijd
toe op De Kraal!  

Met vriendelijke groeten,
Het team van de Kraal
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Welkom op De Kraal

Welke groep?
Zes weken voordat uw kind vier wordt, krijgt u een kaartje
thuisgestuurd waarop vermeld staat in welke groep en bij welke
leerkracht uw kind is geplaatst.

Bij het plaatsen van nieuwe leerlingen houden wij rekening met het
volgende: 

● Verdeling jongste kleuters en oudste kleuters
● Verdeling jongens en meisjes
● Onderwijsbehoeften
● Culturele diversiteit
● Indien mogelijk: wensen van ouders
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Wendagen
In de week nadat u het kaartje hebt ontvangen, neemt de leerkracht telefonisch contact met u op
om afspraken te maken over het wennen op school.
Uw zoon/dochter komt drie ochtenden wennen. Dit gebeurt in de laatste drie weken voordat uw
kind 4 wordt. De dag waarop uw kind komt wennen is in overleg met de leerkracht.

Tussen 8.15 en 8.30 is de inloop. U loopt samen met uw kind naar de klas, waar de les om 8.30
uur zal beginnen. Om 12.00 uur komt u uw kind weer in de klas ophalen. Voor tijdens de kleine
pauze geeft u uw kind een stuk fruit en water mee.

Jarig rondom de zomervakantie?
Wordt uw kind 4 jaar in de laatste 3 weken voor de zomervakantie, in de zomervakantie of 3 weken
na de zomervakantie dan zijn er geen wendagen, maar zal uw kind direct na de zomervakantie
starten.
Na de zomervakantie zijn de groepen weer een stuk kleiner er wordt er veel aandacht besteed aan
groepsvorming, regels en structuren.

Voor- en naschoolse opvang
In de school is Humankind gevestigd. Op de site van Humankind is meer informatie te vinden over
de organisatie, de openingstijden en de kosten.
https://www.humankind.nl/vestigingen/amsterdam/kinderdagverblijf-de-kraal

5

https://www.humankind.nl/vestigingen/amsterdam/kinderdagverblijf-de-kraal


Overleg met de leerkracht/ contactmomenten
Vier keer per jaar zijn er ‘tien-minuten-gesprekken’ waarbij de ontwikkeling van uw kind wordt
besproken. Dit zijn:  

● Het kennismakingsgesprek (september)
● Het ontwikkelgesprek (november)
● Het 1e rapportgesprek (februari)
● Het 2e rapportgesprek (juni)

Indien u tussen deze momenten door behoefte hebt aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt
u altijd een afspraak maken. 
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De eerste schooldag

Tips voor een goed begin
Bereid uw kind goed voor door met uw kind te praten over
school. Vertel hoe de eerste wendag eruit zal komen te zien.
Zorg ervoor dat uw kind zelfredzaam is op het toilet. Kleding die
gemakkelijk aan en uit kan helpt hierbij.

Eten en drinken
Omdat De Kraal een continurooster heeft, hebben de kinderen
bij ons op school twee eetmomenten. Kinderen ontbijten thuis.
Rond 10.00 uur in de kleine pauze eten ze fruit. Tijdens de
middagpauze lunchen de kinderen met een
broodmaaltijd. Daarnaast is er op De Kraal een waterbeleid; er
wordt uitsluitend water gedronken. U kunt dit meegeven in een
drinkbeker of flesje. Zorgt u ervoor dat uw kind zijn trommel en
beker zelf kan openen en sluiten? Snoep en koek is niet
toegestaan bij ons op school.
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Brengen en ophalen
Om 8.15 uur gaat de deur van de school open. Tijdens de wenmomenten en de eerste 3 weken
dat uw kind naar school gaat mag u als ouder elke dag meelopen naar de klas. Na 3 weken bent u
als ouder van groep 1, twee dagen per week welkom om uw kind naar de klas te brengen. Omdat
de dagen kunnen wisselen zal de leerkracht u informeren over welke dagen dit zijn. Om 8.30 uur
sluiten de hekken en gaat de school beginnen. Ouders mogen vanaf dat moment niet meer mee
naar binnen en als u om 8.30 uur nog in de klas bent, verzoeken we u vriendelijk om te vertrekken
zodat de les op tijd kan beginnen.

De overige dagen brengt u uw kind tot aan het hek en loopt uw kind zelf naar de klas. Op het plein
zijn altijd medewerkers aanwezig om uw kind te begeleiden als hij/zij dit spannend vindt.
Vertel uw kind duidelijk wie hem/haar op komt halen, zodat uw kind weet waar het aan toe is. 
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Activiteiten

Jaarkalender
Op de website van de Kraal treft u de jaarkalender aan. Hierop staan, voor zover bekend, alle
activiteiten, informatiemomenten, vakanties en studiedagen aangegeven voor het hele schooljaar.
De kalender wordt gedurende het jaar geactualiseerd. 

Verjaardag vieren
De 4e verjaardag van uw kind wordt niet op
school gevierd. De eerste periode op school is
vaak al spannend genoeg. Tijdens de volgende
verjaardagen mogen jarigen trakteren in de
klas (ze gaan niet de school rond). Het is
prettig als u vooraf met de groepsleerkracht
afstemt wanneer uw kind zal trakteren. Ook
waarderen we het als u rekening houdt met
een gezonde traktatie. 
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Kunstvakken

Dans/drama
Elke dinsdag van juf Katja, dans/dramadocent onderbouw.
De kinderen hebben het eerste half jaar dans en het tweede half jaar
drama.

Muziek
Elke woensdag van juf Naomi, muziekdocent van ‘Muziekschool Aslan’.

Beeldende vorming
Elke dinsdag óf donderdag in halve groepen van juf Francine,
beeldende vorming (BEVO) docent onderbouw.

Gym
Elke vrijdag van meester Jelle, gymdocent groep 1 t/m 8.
We verzoeken u om gymkleding en gymschoenen mee te geven naar
school, bij voorkeur in een apart tasje.
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Vakantie, vrije dagen en ziekte

Jaarkalender
Vakanties en vrije dagen zijn terug te vinden op de website van De Kraal. 

Ziekte en verzuim
Indien uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, bent u verplicht dit te
melden. U kan tussen 07.50 uur en 8.15 uur bellen naar: 020-6941138. Wordt uw kind ziek in de
klas, dan nemen wij uiteraard contact met u op. 
Wanneer een leerling in een periode van een vakantie tot een volgende vakantie meermaals te laat
is gekomen of veelvuldig (ongeoorloofd) verzuimt, gaat er een brief van de directie naar de ouders.
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Verlof aanvragen
Wanneer uw kind vier is, is uw kind nog niet leerplichtig. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig.
Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan.
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt hier toestemming voor gegeven. Hiervoor zijn regels
opgesteld door de inspectie. Wilt u een verlofaanvraag indienen, dan kunt u een aanvraagformulier
verkrijgen bij de administratie of downloaden op onze website.

Afwezigheid van de leerkracht
Bij (onverwachte) afwezigheid van de leerkracht, wordt altijd gezocht naar een vervanger voor de
groep. Lukt het ons niet om vervanging te vinden, dan kan het zijn dat wij u vragen om uw kind een
dag thuis te houden. Mocht u thuis deze opvang niet kunnen organiseren, kunt u uw kind naar
school brengen, maar zal uw zoon/dochter in een andere groep worden geplaatst.
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Wat wij van u willen weten

Belangrijke gegevens
Wilt u ervoor zorgen dat wij altijd over uw actuele
contactgegevens beschikken: 

● Adres
● Telefoonnummer van beide ouders/verzorgers en een

noodnummer.
● E-mail (van beide ouders/verzorgers)
● Gegevens van uw huisarts
● Allergieën
● Privacy-voorkeuren
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Kort samengevat

Contactgegevens
Paradijsplein 2
1093 NJ Amsterdam
Tel: 020-6941138
www.kunstmagneetschooldekraal.nl
info@obsdekraal.nl

Managementteam
Directeur: Cissy Merison
Teamleider onderbouw: Simone Ogier
Teamleider bovenbouw: Patrick Smits

Schooltijden 
maandag 8.30 - 15.00 uur
dinsdag 8.30 - 15.00 uur
woensdag 8.30 - 12.00 uur
donderdag 8.30 - 15.00 uur
vrijdag 8.30 - 15.00 uur
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Strip: Een schooldag op De Kraal
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