
 

 
 

 

 

 

 

Beste ouders,  

Allereest hartelijk welkom aan alle terugkerende families en zeker ook aan de nieuwe families op de 
Nederlandse/Vlaamse school “de Kraanvogel”. We hebben het schooljaar 2020-2021 op een bijzondere 
manier afgesloten en wat hoopten wij allen dat we het nieuwe schooljaar 2020-2021 zouden kunnen 
starten met een geweldige opening. Helaas is dat ook dit jaar weer niet mogelijk, maar we zijn druk bezig 
een sportief openingsfeest te organiseren.  

Vanaf maandag 30 augustus a.s. starten de Nederlandse taal- en cultuurlessen. Op dit moment hebben de 
internationale scholen nog geen toestemming gekregen te openen dus hebben we er voor gekozen om 
weer in homehubs aan de slag te gaan. Daarnaast zullen we ook de mogelijkheid bieden tot online 
onderwijs via Zoom voor degene die liever online les volgen of nog niet in Uganda(terug)  zijn. Ook kan het 
zijn dat de lestijden iets aangepast worden om er zeker van te zijn dat leerkrachten en leerlingen voor 
curfew thuis kunnen zijn. 

Dit schooljaar geven we les op 4 verschillende locaties –Rainbow, Ambrosoli, ISU, 7Hills- en bestaat het 
team uit de leerkrachten Marieke, Mirjam en Lisette en zullen Margreet, Anouk, Eva en Ellen ondersteuning 
bieden. Hieronder zal elk teamlid zich aan u voorstellen.  

Schooljaar 2021-2022 

Team: Leerkrachten & onderwijsassistenten  

  

Beste ouders en kinderen,  

Alweer mijn 7e jaar op NTC de Kraanvogel. Maar het eerste jaar dat ik naast 

leerkracht ook de directeurstaken op mij neem. Een leuke, nieuwe uitdaging! 

Daarnaast ben ik ook in mei moeder geworden van mijn zoontje Lucas! 

Dit jaar werk ik ook weer met name met het oudere kind op ISU, Rainbow en 

Ambrosoli. 

Samen met een enthousiast team, betrokken bestuur,  ouders en leerlingen 

gaan we er weer een leerzaam jaar van maken.  

Lisette van Doormaal 

 



 

 
 

 

 

 

 

Hallo allemaal,  
 
Ik ben Mirjam Osiya. Dit wordt het 5de schooljaar dat ik les geef op de 
Kraanvogel. Ik vind het erg leuk om de kinderen te begeleiden in het leren 
van de Nederlandse taal. Aankomend schooljaar werk ik op 3 locaties: 
Rainbow, Ambrosoli en ISU. Ik geef les aan groep 1 t/m groep 8. Ik hoop dat 
we er samen weer en leuk en leerzaam schooljaar van gaan maken!  
 

Hallo!  
 
Ik ben Marieke Notenboom, 26 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven, maar ik 
heb ook een tijdje in t midden van t land gewoond. Ik heb 5 jaar geleden mijn 
pabo afgerond en heb toen 3 jaar in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Ik ben 2 
jaar geleden naar Uganda verhuisd voor een baan. Ik werk voor een NGO iets 
buiten Kampala, waar ik trainingen ontwerp voor leerkrachten en de kwaliteit van 
het onderwijs een boost probeer te geven! Ik ga dit werk dit jaar combineren met 
De Kraanvogel, waar ik heel veel zin in heb! Ik hoop een leuke balans te krijgen 

tussen zelf lesgeven en trainingen geven aan leerkrachten. Verder sport ik graag, 
ben ik creatief, lees ik veel en doe ik graag een dansje!  
 
Ik hoop jullie allen het komende jaar te leren, neem vooral contact met me op en 
laten we er een leuk jaar van maken!  
 
Groetjes, Marieke  
 

Mijn naam is Anouk van Sommeren. 

Vorig jaar november ben ik naar Oeganda verhuisd, om voor het eerst samen te gaan wonen 

met mijn vriend. Inmiddels zijn we verloofd en volgend jaar is onze bruiloft. Dit schooljaar ga 

ik het eerste half jaar assisteren op dinsdag bij de klas van Mirjam op Ambrosoli. Het andere 

half jaar assisteer ik op de donderdag bij de klas van Mirjam ook op Ambrosoli. Het hele 

schooljaar assisteer ik op woensdag bij de klas van Mirjam op ISU. 

Ik heb erg zin in het schooljaar! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi allemaal! 

Ik ben Ellen Agaba en al een aantal jaren betrokken bij de 
Nederlandse school: als ouder (mijn dochters zitten in groep 3 en 7), 
als bestuurslid voor een paar jaar en sinds vorig jaar als assistent-
leerkracht. Ik assisteer in twee klassen, dit jaar in een groep 4-8 klas 
en een groep 8/VO klas. Ik doe dit met heel veel plezier en zie ook 
weer uit naar het nieuwe schooljaar, waarin we ons best gaan doen - 
ondanks de uitdagingen die COVID19 met zich meebrengt – er toch 
weer een dynamisch en leuk jaar van te maken!  
 

Mijn naam is Eva Fabriek. Sinds 2,5 jaar ben ik met mijn gezin 

woonachtig in Oeganda. Onze drie kinderen, Taan, Juno en Liva 

gaan elke week vol enthousiasme naar de Nederlandse les. En ook 

ik heb de afgelopen twee jaar van alles mogen doen op NTC de 

Kraanvogel, van filosofielessen tot onderwijsassistent. Dit jaar zal 

ik aan de slag gaan als stagiaire. Het eerste half jaar in de 

Ambrosoli kleutergroep en het tweede half jaar in groep 4/5/6/7 

Ambrosoli. Ik kijk ernaar uit om een bredere basis te leggen in het 

onderwijs en te leren van het team en de leerlingen!  

Hallo allemaal,  
Ik ben juf Margreet Rodenburg-Geluk, sinds eind 2018 met veel 
plezier betrokken bij De Kraanvogel als klassenassistente. Mijn dochters 
Lisa en Thirza gaan nu voor het vijfde jaar meedraaien met 
de Nederlandse/Vlaamse school.  
In Nederland heb ik 6 jaar lesgegeven op basisscholen voornamelijk 
in groep 4 en een jaartje in groep 3.  
Sinds 2013 wonen we met ons gezin in Kampala, omdat mijn 
man Rembrand als piloot werkt voor MAF.   

Ik vind het belangrijk dat kinderen goed kunnen aansluiten bij hun 
familie/vrienden in Nederland of België en dat ze later weer kunnen 
instromen in het Nederlandstalige onderwijs. Ik kijk er naar uit om dit jaar 
de Rainbow groep 1-4 te ondersteunen!  
 



 

 
 

Leden van het bestuur: 

Voorzitter: Nicole Maarse                                                                                                                                                               
Secretaris: Ruth van Zorge                                                                                                                                              
Penningmeester: Bertine op ‘t Hof                                                                                                                                                           
Algemene bestuursleden: Marieke Janssen, Sara Castelein                                                                                                                                                                                                 

Vanuit het bestuur: 

We staan aan het begin van wederom een bijzonder schooljaar. Een schooljaar waarin we weer online en in 

‘homehubs’ beginnen. Helaas, maar waar, maar ook dit jaar maken we er weer een mooi jaar van. Dit jaar start er 

een nieuw bestuur. Voor alle financiële vragen kunt u terecht bij Bertine op’t Hof, Ruth van Zorge is onze secretaris, 

en Nicole Maarse is de nieuwe voorzitter. Sara Castelein zal bij het bestuur aansluiten als algemeen bestuurslid. 

Heel fijn dat Marieke Janssen als ervaren bestuurslid nog even aan blijft totdat dit bestuur is ingeslingerd. Veel dank 

gaat uit naar de vertrekkende directeur en bestuursleden! 

 

We hebben er zin in. We dragen de Kraanvogel een warm hart toe en omdat we het heel fijn en belangrijk vinden 

dat de Nederlands-sprekende kinderen in Kampala Nederlandse onderwijs kunnen volgen, maken we er samen met 

onze kersverse directeur, Lisette en het team van leerkrachten en assistenten, kinderen én ouders een mooi jaar 

van! 

Op naar veel leerzame en leuke uren in de klas en veel gezellige, memorabele dagen met Vlaamse en Nederlandse 

tintjes! 

Bertine, Ruth, Marieke en Nicole 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Groepsindeling en kalender schooljaar 2020-2021 

In de bijlagen vindt u de groepsindeling , lestijden en locaties als ook de jaarkalender. In de jaarkalender 
hebben we ook verschillende themadagen gepland. We zullen deze, wellicht in een andere vorm, zoveel 
mogelijk door laten gaan.  

Mocht uw kind ziek zijn of verhinderd, geef dit dan door aan de desbetreffende leerkracht.  Ook bij online 
lessen is het van belang dat de leerkracht vooraf weet of uw kind verhinderd/ziek is. Elke leerkracht zal een 
groepswhatsapp aanmaken waarbij specifieke groepsmededelingen met elkaar worden gedeeld.  

Mirjam Osiya-Veld: mirjam.veld91@gmail.com  0784 416 459  

Marieke Notenboom: marieke.notenboom@hotmail.com 0757 885 926 

Lisette van Doormaal: lisettevandoormaal83@gmail.com   0756 055 346 

Margreet Rodenburg: rodenburg-geluk@hotmail.com  0772 777 740  

Ellen Agaba: eb_agaba@yahoo.com 0701 797 323 

Anouk van Sommeren: anoukvansommeren@hotmail.com 0775 948 505 

Eva Fabriek: e.j.fabriek@gmail.com 0777 043 986 

Start schooljaar: 

Via de groepswhatsapp heeft de leerkracht  gecommuniceerd over de homehubs en de locatie van de 
eerste les. In september zullen de leerlingen hun verwachtingen en doelen weer opstellen. Daarna zal er 
een gesprek plaatsvinden met de leerling en/of ouder.  
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Belangrijke data: Themadagen 

Themadagen:  

Zondag 5 september: Onze hub is de beste! ( Zeskamp): start om 14:00 uur                                                                                                                        
Zaterdag 30 oktober: themadag: Kinderboekenweek: Worden wat je wil                                                                                         
Zondag 5 december: Sinterklaasfeest                                                                                                                                                                                                                                                             
Zaterdag 29 januari: CITO toetsen; informatieochtend ouders en themadag                                                                                  
Februari/maart: schoolbreedthema: natuur                                                                                     
Zaterdag/zondag 12-13 maart: themadag/kamp* afsluiting: schoolbreedthema: natuur                                                                                                                  
Zaterdag 30 april: themadag: Koningsdag; Diataal toetsen; informatieochtend VO ouders                                                                                                                            
Zondag 5 juni: Slotfeest  

*Het schoolbreedthema dit jaar is: Natuur. Deze lessen zullen in alle groepen (van groep 1 t/m VO) 
worden gegeven gedurende de maand februari en maart 2021. Het thema wordt gezamenlijk afgesloten 
op 14 maart 2021. We willen alle ouders betrekken bij het schoolbreedthema door onder meer ouders 
gastlessen te laten verzorgen. Meer informatie volgt t.z.t. 

Communicatie 

Op de website  www.dekraanvogelkampala.org  vindt u algemene informatie. De schoolgids voor het 
schooljaar 2021-2022 wordt binnenkort toegevoegd en gedeeld met alle ouders. 

Via facebookgroep NTC De Kraanvogel kunt u ons ook volgen. Op de facebookpagina staat recente 
informatie en foto’s. 

Openingsfeest zondag 5 september a.s. 

Alle ouders en leerlingen opgelet!! Op zondag 5 september is ons openingsfeest: Onze Hub is de beste!! 
Alle kinderen die (binnenkort) Nederlandse taal- en cultuurlessen volgen, zijn welkom. Wij willen op 
verschillende locaties in groepjes van maximaal 10 kinderen met elkaar de strijd aangaan in een 
zeskamp.Elke hub vormt een team, verzint een ludieke naam voor het team en zorgt voor gepaste 
kleding. Via zoom zullen de hubs met elkaar in verbinding staan . D.m.v. sportieve, gekke en leuke 
opdrachten zal uiteindelijk duidelijk worden welke hub zich winnaar mag noemen. Meld je vast aan bij de 
leerkracht van de groep zodat we tijdig de groepen kunnen samenstellen! 

Datum: zondag 5 september 2021                                                                                                                                                               
Locatie: (volgt nog) 

Aanvang: 14:00 uur  

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur en team 

Nederlandse/Vlaamse school “De Kraanvogel” 

http://www.dekraanvogelkampala.org/
https://www.facebook.com/search/top/?q=ntc%20de%20kraanvogel

