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Beste ouders,
Alweer een schooljaar om! Een bewogen jaar voor de kinderen, voor u
als ouder en voor het team.
Toch gaan we positief gestemd de vakantie in. De kinderen hebben hard gewerkt… zeker
ook thuis met uw hulp. En dat zal vast niet altijd makkelijk zijn geweest! Het ‘gefaseerd
beginnen’ was even wennen voor iedereen, maar heeft achteraf als grote voordeel gehad
dat door de kleine groepen de leerkrachten heel snel alle kinderen weer goed in beeld
hadden. Gelukkig konden we de laatste weken weer bijna normaal draaien. Alleen u als
ouder mocht nog even de school niet binnen. Hoe dat na de zomervakantie gaat hoort u zo
snel mogelijk.
Ik wens u namens het team een hele fijne vakantie en we zien u graag allemaal
weer terug op de Perzikstraat!
Juf Rina

Juf Anita
Juf Anita gaat ons verlaten. Zij is o.a. onze ‘specialist hoogbegaafdheid’. Juf Anita was al
betrokken bij Het Talentenlab en kreeg de kans om daar een deel van haar werkzaamheden
uit te breiden. Juf Anita werkt straks voor Passend Onderwijs Almere waar het Talentenlab
en het Schaduwprogramma een onderdeel van zijn. We zullen haar op De Kraanvogel zeker
gaan missen! Haar werkzaamheden worden intern opgepakt. We nemen in augustus officieel
afscheid van haar. We wensen haar heel veel plezier met haar nieuwe werkzaamheden.

Ziekenboeg

Ondertussen zijn bijna alle meesters en juffen weer op school. Na de vakantie starten
we weer met iedereen op de juiste plek. Meester Martin mag in verband met zijn
gezondheid nog niet op school komen. Dat vinden wij natuurlijk heel jammer, maar
zijn gezondheid gaat voor! Wij wensen hem veel sterkte en beterschap!

Opening van de school op maandag 17 augustus

Op maandag 17 augustus zorgen we voor een feestelijke opening. Het is komend
schooljaar een jubileumjaar voor De Kraanvogel. We bestaan 25 jaar! Bovendien
zitten we voor het eerst in 25 jaar met zijn allen op 1 locatie. Dat mag gevierd worden!
U krijgt een officiële uitnodiging voor de opening. Vooral voor de onderbouwkinderen
is het wel fijn wanneer u als ouder uw kind een beetje kunt voorbereiden. U weet dan
ook waar u uw kind kunt afzetten en welke ingang te gebruiken is.

