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Belangrijke datum
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30 maart: Goede Vrijdag: kinderen zijn vrij
02 april: 2e paasdag: kinderen zijn vrij
03 april: Studiedag: kinderen zijn vrij
05 april: Juf Iris 40 jarig jubileum in het onderwijs!
05 april: Afsluiting van project Circus
!Show in circustent!
09 april: MR vergadering
12 april: Kleding actie Bag 2 School
20 april: Koningsspelen

Staking 14 maart
14 maart was in korte tijd de derde keer dat
onze school dicht bleef, omdat er werd
gestaakt. Wij zijn met een deel van het team
naar het Park Schouwburg geweest. Daar was
een bijeenkomst georganiseerd door en voor
alle schoolbesturen van West-Friesland. Het
was een indrukwekkende bijeenkomst met een
zaal vol leerkrachten. De wethouder van Hoorn
omschreef het heel mooi: “Deze actie gaat niet
over geld. Dit gaat over kwaliteit en beroepseer
en inhoud.” Tijdens de bijeenkomst stond
beroepstrots centraal met prachtige
voorbeelden uit de praktijk. Het beroep
leerkracht basisonderwijs aantrekkelijk
maken…dat is wel nodig. Dat is afgelopen week
ook wel gebleken op onze school, geen inval te
vinden bij ziekte van een leerkracht. Dit had
toch gevolg dat groep 3/4 een ochtend thuis
moesten blijven. Voor ons een ontzettend
moeilijke keuze, maar het kon niet anders. Bedankt voor jullie begrip in deze en nu maar
hopen dat het vak leerkracht heel snel aantrekkelijker wordt gemaakt, want het is zo’n
ontzettend mooi beroep.

Circus

De kinderen zijn druk bezig in de klassen met het thema: Circus! Elke middag om 14.00
uur wordt er gewerkt aan dit thema. Er zijn verschillende opdrachtkaarten.

Bijvoorbeeld: Bouw een tribune voor het circus met kapla en blokjes.
Zorg ervoor dat er plaats is voor alle mensen.
Zorg dat iedereen even ver van elkaar zit.
Klaar? Vraag of juf een foto maakt. Sommige kinderen maken er rekensommen bij. Een
entreekaartje kost 1,- en er zijn zoveel plaatsen. Als we nu 2,- vragen. Heel leuk om te
zien hoe kinderen met elkaar in gesprek gaan en samenwerken!
 Meer informatie over het circus project
● Woensdag 4 april wordt om 14.00 uur de circustent
opgebouwd op het voetbalveld achter de
fietsenstalling. We hebben nu 1 sterke vader, maar we
kunnen nog wel 4 sterke vaders gebruiken. Dit geldt
ook voor de afbouw van de
circustent op donderdag 5 april om 19.45 uur.
● Donderdag 5 april komt Sander Balk op school en hij
gaat per groep met de kinderen de act instuderen.
Deze act wordt de dag geoefend in groepjes in de
klas, het speellokaal en de gymzaal.
● Van 14.00 tot 15.00 uur vindt de generale repetitie plaats. Per gezin kan 1 kaart
gekocht worden.
● De kinderen moeten 17.45 uur op school zijn. Dit om zich om te kleden, te
schminken en zich klaar te maken voor de voorstelling. We zijn nog op zoek naar
twee ouders die willen schminken.
● De circustent gaat donderdag 5 april open om 18.15 uur. Per gezin kunnen twee
kaarten gekocht worden voor de show. Voordat u de circustent ingaat, kunt u bij
de kraampjes koffie, thee, taart of popcorn kopen.
● Verder heeft elke groep aan een kleur gekoppeld voor de kleding;
Groep 1/2: geel, oranje of bruine kleding
Groep 3/4: blauw, wit of paarse kleding
Groep 4/5: goud en rode kleding
Groep 6: groene en rode kleding
Groep 7/8: zwart, glitter en witte kleding
● We hebben beperkt plek in de circustent. Dit heeft te maken met de veiligheid.
Er mogen niet meer mensen in.
● Woensdag 4 april kunt u kaarten kopen. Om 08.30 en 12.15 uur.
Lijkt het u leuk om te helpen, meldt u dan aan bij de groepsleerkracht of stuur
een mail naar directie@kraaienboom.nl

Cloudwise
Binnen stichting Allure heeft een grote migratie plaatsgevonden op ICT-gebied. Wij
werkten met QLict: een online omgeving voor leerlingen en leerkrachten. Wij zijn
overgestapt naar Cloudwise. Momenteel vindt de migratie van QLict naar Cloudwise
plaats. Daarnaast werken wij, leerlingen en leerkrachten, alleen nog maar in de
google-omgeving ipv Microsoft office en we kunnen geen gebruik meer maken van
bijvoorbeeld word en excel.

