De Kraanvogel

Vluchtnieuws

september/ oktober 2021
Vanuit de directie
Aan alle Kraanvogelaars,
We zijn weer klaar voor een nieuw schooljaar. De kinderen, u en de leerkrachten hebben
de eerste twee weken alweer achter de rug. Die eerste weken, veelal bij een nieuwe juf of
meester, zijn best even spannend! Maar wat wennen de kinderen alweer snel aan alle
nieuwe indrukken.
We gaan een drukke, maar leuke periode tegemoet met veel leuke activiteiten en een
prachtig thema voor Leskracht en Engels. We integreren het Kinderboekenweekthema
van dit jaar weer in Leskracht. Het Thema van dit jaar is: Worden wat je wil! We gaan
de komende periode o.a. werken over verschillende beroepen.
In de klas zijn we deze eerste weken druk bezig met kennis maken, de afspraken leren of
even opnieuw aan herinnerd worden en natuurlijk ook…. de eerste lessen!
Een hartelijk welkom voor alle nieuwe Kraanvogels! Wij gaan er samen een mooie tijd
van maken.

Vriendelijke groet, Rina Monen.
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Schooltijden ..op tijd komen.
Een goed begin is het halve werk! Dus even een reminder m.b.t. de schooltijden. Des te
eerder pakken we ons schoolritme weer op. ;)
De leerkracht begint klokslag 8.30uur met de les. ’s Middags is dat om 13.15uur. Ik
verzoek u vriendelijk hier rekening mee houden. Gesprekken met ouders vinden altijd
NA schooltijd plaats. U kunt die afspraak persoonlijk maken of via ouderportaal. Een
korte mededeling kan natuurlijk altijd even als de leerkracht buiten staat, maar in
principe is de leerkracht vanaf 8.15uur er voor de kinderen.
Ik wil alle ouders er nog even aan herinneren dat wij voor de rust van de kinderen er
voor hebben gekozen om ’s ochtend en ’s middags bij het brengen en halen geen ouders
binnen de school te laten. Ik verwijs u voor uitgebreid nieuws hierover naar een
nieuwsbericht van 20-08-2021: Start schooljaar. We gaan weer beginnen!
Agenda
SEPTEMBER 2021
woe
1
Kijkmoment in de klas voor ouders/grootouders 12.00-12.30 uur
ma
6
Info avond groepen 1/2
di
7
 Info avond groepen 3 en 4
 Verkeersles groepen 7 in de ochtend op het grote plein!
woe
8
Info avond groepen 5 en 6
do
9
Info avond groepen 7 en 8
woe
15 Sportdag. Programma volgt via Ouderportaal.
do
16 Studie-twee-daagse team, kinderen zijn vrij
vr
17 Studie-twee-daagse team, kinderen zijn vrij
vr
24 Kraanvogelviering groepen ½ T en ½ S-W
woe
29 Kinderpostzegelactie groep 8
OKTOBER 2021
woe
6
 Start Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’.
 Kijkmoment ouders/grootouders 12.00-12.30 uur
do
7
VO avond voor ouders van groep 7 en 8 19.00uur/20.30uur
vr
15 Margemiddag. Alle kinderen zijn om 12 uur vrij. Aansluitend Herfstvakantie.
ma
18 Herfstvakantie t/m zo 24 -10
zo
24 Wintertijd
vr
29 Kraanvogelviering groepen ½ J – J en ½ I
** De tijdstippen wanneer de info-avonden beginnen volgen via de leerkracht van uw
kind. Omdat we nog steeds niet Corona-vrij zijn beperken we het aantal ouders tot één
ouder per kind. We verdelen de ouders over twee tijdssloten.
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Informatieavond op groepsniveau
Aanstaande week zijn er informatieavonden op groepsniveau. U kunt in de agenda zien
welke avond. De tijden krijgt u door van de leerkracht. We werken deze keer nog met
tijdsloten en één ouder per kind zodat we voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
De informatieavond is bedoeld als kennismaking met elkaar en de leerkracht en voor een
globaal overzicht van leerlijnen voor dit komend schooljaar. Ook afspraken en
verwachtingen ten opzichte van elkaar en de kinderen komen ter sprake.
Huiswerk versus oefenwerk.
Op de Kraanvogel krijgen de kinderen zeer beperkt huiswerk mee. Topo vanaf groep 5
zien wij als huiswerk. Dat is werk dat thuis geleerd wordt en op
school na de toets door de leerkracht wordt nagekeken.
Uw kind kan oefenwerk mee naar huis krijgen als de leerkracht(!)
dit nodig acht. Dit werk kunt u samen met uw kind bekijken maar
wordt niet meer door de leerkracht ingenomen en nagekeken!
Uitzondering op de regel zijn kinderen die meedoen aan het ‘Luc
Koning-leesproject’. Zij krijgen leeswerk mee.
Onze kinderen leren al jong zelf nadenken en plannen. Dit doen we door een geleid
aanbod van dag- en weektaken. Binnen dat taakaanbod leert uw kind zijn werk
inplannen. Werk dat niet af is geven wij niet mee als huiswerk.
Werk mee naar huis geven zorgt ervoor dat uw kind de noodzaak van plannen en werken
op school niet meekrijgt. Uw kind zit gemiddeld 5 uur per dag op school. Op school wordt
er geleerd en krijgt uw kind uitleg en ondersteuning. Na schooltijd is er tijd voor
ontspanning en diverse clubs.
Oproep hulpouders
Hulpouders voor de bibliotheek
De Kraanvogel heeft een eigen bibliotheek. Jaarlijks zorgen we ervoor dat de bibliotheek
nieuwe boeken krijgt. Boekdonaties zijn ook altijd welkom. U kunt altijd boeken
achterlaten bij de administratie. Boeken die we dubbel hebben zetten we in de
Zwerfboekenkasten die in de hal staan.
Voor de bibliotheek maken wij gebruik van hulpouders die de leerlingen helpen bij het
innemen en uitlenen van de boeken. Wilt u ook bibliotheek-hulpouder worden? Neem
dan contact op met juf Nathalie of de administratie.
Hulpouders voor de moestuin
De Kraanvogel heeft ook een eigen moestuin, die wordt onderhouden door juf Nathalie en
de kinderen. Met name in de vakantieperiodes is dat lastig omdat de leerkrachten dan
vakantie hebben en de kinderen ook. Maar misschien zijn er ouders die niet op vakantie
gaan en een handje willen helpen in de moestuin. Op dit moment kan er veel geoogst
worden, de aardappelen moeten eruit, boontjes en nog veel meer.
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Lijkt het u leuk af en toe een uurtje te helpen (ook onkruid trekken hoort daarbij), dan
kunt u zich melden bij juf Nathalie of de administratie.
Herhaalde oproep hulpouders voor de sportdag 15 september
Zoals het er nu uitziet kunnen wij weer een sportdag organiseren zoals wij die gewend
zijn. De sportdag zal plaatsvinden op 15 september 2021, op het Fanny Blankers-Koen
sportpark. Wij hebben ongeveer 30 hulpouders nodig, maar hebben er op dit moment 7.
Wij zijn dus nog dringend op zoek naar extra hulp! Kunt u ons helpen?
Als u wilt helpen, wilt u dan een mailtje sturen naar r.bruins@dekraanvogel.nl Zo hopen
wij er weer een ''ouderwets'' goede sportdag van te kunnen maken.
Verkeersperikelen
De scholen zijn weer begonnen. Voor de buurtbewoners is het rond de scholen opeens
weer een stuk drukker. Voor u als ouder is het af en toe zoeken naar een plekje voor uw
auto. Voor iedereen is het weer even wennen.
Als we allemaal rekening houden met elkaar en vooral de beleefdheid in acht nemen,
zitten we zo weer in het juiste haal- en brengritme. Houd u rekening met de gele
belijning. U mag daar voor de veiligheid van de kinderen niet stoppen. Er onstaat
onmiddellijk een file achter u wanneer u het toch doet. Dat zorgt voor zeer gevaarlijke
situaties. De veiligheid van onze kinderen staat voorop!
Telefoonbeleid (vooral voor de bovenbouw)
Op de Kraanvogel mogen kinderen hun mobieltje mee naar school. Daar zijn een aantal
duidelijke afspraken aan verbonden. Ik zet ze even voor u op een rijtje…








In elke klas is een vaste opbergplek voor mobieltjes. Deze plek is niet afsluitbaar.
De leerkracht is niet verantwoordelijk voor het mobieltje. Wanneer de mobieltjes
in een door de leerkracht af te sluiten kast of lade liggen is de leerkracht
verzekeringstechnisch verantwoordelijk. Prisma-breed is daar een duidelijke
beleidsafspraak over... die verantwoording mogen wij niet dragen. Daarom is er
in elke (bovenbouw) groep een niet afsluitbaar mandje, lade , trommel
beschikbaar voor alle mobieltjes in de klas.
Mobieltjes worden niet in de eigen lade van het kind bewaard. Die lades zijn
bedoeld voor schoolspullen.
Uw kind levert het mobieltje in bij binnenkomst van de klas. Bij het naar huis
gaan mag het weer mee. Mobieltjes horen in school uit te zijn.
Overblijfkinderen mogen bij de overblijf niet op hun mobiel. OKÉ op school
hanteert dezelfde regels als de Kraanvogel.
Gebruikt uw kind onder schooltijd het mobieltje dan wordt u daarvan op de
hoogt gesteld en mag u persoonlijk het mobieltje komen halen.
Als er, om wat voor reden dan ook, naar huis gebeld moet worden dan kan dit
met de schooltelefoon.
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Ook bij uitjes of schoolkamp is het gebruik van mobieltjes niet toegestaan. Uitjes
/kamp vallen immers onder schooltijd. Bij uitjes is het advies: Thuislaten!
Een smartwatch valt onder dezelfde regels als een mobiele telefoon.
Gouden weken

Een goede schooltijd begint met een goede sfeer in de klas . We besteden daarom veel
aandacht aan vertrouwen in jezelf en in de ander. We werken met de kinderen aan
omgangsvormen en helpen hen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag. We hebben
duidelijke gedragsregels en in alle groepen wordt aandacht besteed aan het bevorderen
van de sociale vaardigheden van kinderen.
Onze ‘Gouden Kraanvogel- afspraken’ helpen daarbij. Elke maand staat één van de
afspraken centraal. In elke klas vindt u deze afspraken terug.
De afspraak voor de maand september is:

En voor oktober:
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Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de
methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop
een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen
die daarbij horen.
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de
samenleving en de Bijbel aan de orde.
Week 34: De schooldeur gaat open. Een goede start gewenst!
Bijbel : OB: Bartimeüs (Marcus 10, 46-52); MB/BB: Zout en licht zijn voor de wereld
(Matteüs 5, 13-16).
Week 35 en 36: De spanning om ergens aan te beginnen. De mogelijkheid om opnieuw te
mogen beginnen. Bijbel : Schepping van de wereld (Genesis 1; Genesis 2,5-25); Noach en
de grote vloed (Genesis 6-9.
IB….. wat is dat eigenlijk?
De Kraanvogel heeft twee intern begeleiders (IB-ers).
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en
begeleidende taken. Wij helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen.
Wij voeren ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Wanneer de
leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er meedenken voor een passende
oplossing.
Intern begeleiders ondersteunen en adviseren de
leerkracht. Samen kijken we welk onderwijsaanbod
de kinderen krijgen en voor welke kinderen het
nodig is om aanpassingen te maken. Zo zorgen we
met elkaar dat elk kind het onderwijs krijgt dat hij/
zij nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te
kunnen ontwikkelen. We sluiten, indien nodig aan
bij gesprekken met ouders en hebben contact met
allerlei externe instanties.
Bij vragen of problemen over uw kind gaat u altijd
eerst naar de leerkracht van uw kind. Mocht er
meer aandacht nodig zijn of willen we iets laten
onderzoeken dan schakelt de leerkracht de IB’er in.
Mocht u vragen hebben, schroom niet om ons even aan te spreken! Tot ziens!
Sandra Koelewijn s.koelewijn@dekraanvogel.nl
Maartje van Bommel m.vanbommel@dekraanvogel.nl
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Ouderportaal
Het is van belang om aan het begin van het schooljaar over de juiste gegevens van uw
kind/kinderen te beschikken in het geval zich calamiteiten voordoen. Wij weten uit
ervaring dat in de loop van een schooljaar belangrijke gegevens kunnen veranderen, zoals
adreswijzigingen, andere telefoonnummers, andere noodnummers, etc.
Wij willen u vragen de gegevens van uw kind/kinderen in het Ouderportaal te controleren
en deze volledig in te vullen.

Ziekenboeg
Juf Anneke en juf Barbera zijn af en toe weer een aantal uren in school. Juf Anneke
herstelt stukje bij beetje van Long-Covidklachten en juf Barbera’s beenbreuken helen
steeds beter. Juf Jolanda heeft in de vakantie haar enkel gebroken en is herstellende en
nog thuis. Juf Didi is ziek thuis en werkt daar aan haar herstel. Ook juf Marianne is thuis.
Haar Covid-klachten speelden enorm op en zij werkt nu thuis aan haar herstel.
We doen ons best om voor de kinderen een zo stabiel mogelijke situatie te creëren.





Juf Nathalie vervangt juf Barbera in groep 3 en is daar ook aanspreekpunt tot juf
Barbera de groep weer helemaal over kan nemen!
Juf Barbra vervangt voorlopig juf Marianne in groep vier maar we hebben
gelukkig vervanging voor langere tijd. De ouders van groep 4 zijn al op de hoogte.
We krijgen maar liefst twee meesters in groep 4!
Meester Jeroen draait nu alleen zijn groep 6 en is vanzelfsprekend voor zijn groep
het aanspreekpunt. Na de Herfstvakantie is juf Naomi weer terug van
zwangerschapsverlof. Ze wordt dan ingezet in beide groepen 6.

Meester Martin wensen we langs deze weg namens alle Kraanvogels sterkte!

