
 

 
 

 

 

 

Beste ouders, 

Het schooljaar 2021-2022 is alweer ten einde. Een jaar waarin alle kinderen hard gewerkt hebben en we ook voor de 
nodige uitdagingen hebben gestaan.  Maar mede dankzij alle positieve inzet van leerlingen, ouders, team en bestuur 
kunnen we terugblikken op een educatief en leuk schooljaar.  

Het einde van het schooljaar betekent vaak ook dat we afscheid moeten nemen van mensen. Voor zover nu bekend 
zullen er 6 leerlingen vertrekken. Wij wensen hen veel succes in Nederland, Amerika en Luxemburg. Ook nemen we 
helaas afscheid van Juf Anouk, na anderhalf jaar vol overgave gewerkt te hebben op onze schooI. Wij wensen haar 
eerst een prachtige bruiloft toe in Uganda en daarna veel geluk in Nederland.  

Diataal & informatieochtend VO/Koningsspelen/vrijmarkt   
  

  Een zeer geslaagde Koningsdag, wat was het fijn om zoveel kinderen en ouders bij elkaar te zien. De VO leerlingen 
hebben hard gewerkt aan hun Diataal toetsen terwijl er een aantal ouders aanwezig was op de informatieochtend 
Daarna werden allerlei spullen door de kinderen uitgestald en verkocht op de vrijmarkt. Ook de traditionele 
koningsspelen waren een succes. Dank voor iedereen die mee heeft geholpen! 

   

Dictee der Nederlandse taal 

Op woensdag 11 mei j.l. werd het grote Dictee der Nederlandse taal afgenomen. De grote winnaar in Kampala is 
Mark Schenkel met 12 fouten, op de tweede plaats Nona de Jonge met 20 fouten en op de derde plaats Freek 
Methorst en Sara Castelein met 21 fouten. Van harte gefelicteerd!! 

Slotfeest 

Wat een spanning! 

Vorige weekend in de namiddag was er een familie funday en kamp voor de Nederlandse families en studenten. Ze 
deden allerlei activiteiten op de Entebbe Sailing club. Ze voetbalden, volleybalden, er was een hindernisbaan, 
zaklopen in hun gekleurde teams van zwart, wit, groen, geel, blauw en oranje. In de finale voor de voetbalwedstrijd 



 

 
 

was het zwart tegen groen. Er was zoveel spanning. Ouders waren competitief geworden en kinderen waren hun 
best aan het doen. Het werd 1-1. Er waren handen geschud na de wedstrijd maar nog steeds was er spanning tussen 
groen en zwart. Het werd stilletjes aan avond en oudere kinderen bleven achter terwijl de jongere naar huis gingen. 
Er was een lekkere barbecue en kampvuur. Dan een spelletje weerwolven die de weerwolven bijna wonnen. Er was 
ook de film Lion King gespeeld en wat voetbal gekeken. Rond 10 uur gingen mensen terugtrekken naar hun tenten. 
Het was een winderige nacht met wat regen. Vroeg in de ochtend rond 7 uur waren mensen al wakker en hun tenten 
aan het afbreken. Om 8 uur werd ontbijt bediend. Worsten, brood, eieren, nutella en nog meer lekkers.Er werden 
wat bordspelletjes gespeeld en gevoetbald om wat tijd voorbij te komen. Daarna nog met juf Lisette gevolleybald.De 
ouders kwamen en studenten gingen naar huis. De leuke ervaring was helaas weer voorbij 

Noëlina Verstraete 

 

   

   

 

 

 

 

 



 

 
 

Terugblik schooljaar 2021-2022 

De spelletjes om spelling te oefenen, het maken van een 3d collage van een tropisch regenwoud, Wie is de Mol?, het 
bezoek aan de dierentuin, levend cluedo. Dit waren volgens de kinderen de hoogtepunten van het afgelopen 
schooljaar! 
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Jaarkalender en groepsindeling 

We streven ernaar om eind juni de jaarkalender, groepsindeling en leslocaties toe te sturen.  Bij het opstellen van 
groepsindeling, tijden en leslocaties wordt gekeken naar de grootte, niveau’s en leeftijden van de leerlingen in de 
groep,  de mogelijkheid qua faciliteiten op diverse locaties en beschikbaarheid van de leerkrachten.  Zoals ervaring 
leert, moet u er wel rekening mee houden dat er  in augustus nog een wijziging kan optreden qua lestijden en/of 
dagen omdat dit valt of staat met het aantal definitieve leerlingen.                                               

Eind juni ontvangt u dus een mail over praktische informatie over schooljaar 2022-2023, zorg er voor dat u deze 
informatie ook goed leest. 

 

Schoolgids 2022-2023 

Momenteel zijn wij bezig met het schrijven van de schoolgids 2022-2023. De schoolgids is een praktisch 
informatieboekje waarbij de plannen en doelen voor het komend jaar beschreven zullen worden als ook de 
groepsindeling en jaarplanning. In de eerst periode van het nieuwe school zal deze helemaal afgerond zijn en 
rondgestuurd worden.  

Startgesprekken 
 
In de maand september zullen alle leerlingen samen met de leerkracht leerdoelen opstellen voor het komende 
schooljaar. Aan de hand van dit gesprek met uw kind zullen alle leerkrachten een gesprek met u plannen om dit ook 
met u te bespreken.   

 
Bestuur 

Beste ouders en kinderen,  

Ons schooljaar zit er alweer op. Het is voorbijgesneld. We begonnen het jaar met Covid restricties. We begonnen 

het jaar met een nieuwe directeur én een nieuw bestuur.  

We eindigden het jaar met leuke lessen in de klas, rapporten met complimenten van de juffen, en een heel gezellig 

slotfeest.  

Naast het ‘inslingeren’ was een van de eerste belangrijke zaken waar we ons als bestuur op stortten, het in kaart 

brengen van de financiële zaken. Met veel dank aan Bertine en Marieke voor de vlijtige uren die zij hieraan hebben 

besteed. Het resultaat is dat we een heel duidelijk overzicht hebben en dat we kunnen zeggen dat we er financieel 

goed voor staan.  

Een tweede, breed thema waar wij ons over hebben mogen buigen was de samenwerking met de directeur, de 

verdeling van verantwoordelijkheden, formatie en groepsindelingen, de contracten, en het waarborgen van de 

kwaliteit van het onderwijs, inclusief de beoordelingscyclus. Wat duidelijk naar voren is gekomen, is dat de rol van 

directeur/schoolleider een veeleisende is, die Lisette met verve heeft opgepakt en met overtuiging invult.  

 



 

 
 

We zullen komend jaar vaker van ons laten horen, zodat ouders een beter idee krijgen wat er speelt en we nodigen 

daarmee ook iedereen uit om ook ons te benaderen met vragen, opmerkingen of ideeën.  

Een hele fijne vakantie gewenst, mede namens Bertine, Sara en Ruth, Nicole 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur en team 

Nederlandse/Vlaamse school “De Kraanvogel” 


