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Kranenburg, 28-8-2017
Beste ouders/verzorgers,
Wij hopen, dat u en uw kinderen een fijne vakantie hebben gehad. Wij verheugen ons op uw
kinderen en heten ook de nieuwe schoolkinderen en hun ouders van harte welkom op onze
school. We hebben zin in het nieuwe schooljaar. Eerst wil ik u mevrouw Remmen, onze nieuwe
directrice, kort voorstellen.

Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Elisabeth Remmen, ik woon in Kleve en word in september 63 jaar
oud.
Tot 2004 heb ik 22 jaar lesgegeven op de basisschool in Kalkar-Appeldorn. Daarna
werd ik 6 jaar directrice van de basisschool in Kleve-Keeken. Toen deze
basisschool opgeheven werd, ben ik als lerares begonnen op de basisschool in
Kleve-Rindern, waar ik nu nog lerares ben.
Omdat ik op 31 januari 2018 met pensioen ga, zal mevrouw Clees, zoals ze dat al
langere tijd succesvol doet, de school leiden en samen met haar team verder
ontwikkelen. Omdat ik met veel uren ingezet ben als klassenlerares op de
basisschool in Kleve-Rindern, zal ik enkel maandags en woensdags in Kranenburg
zijn. Daarbij zal ik zowel lessen geven als ook mevrouw Clees ondersteunen bij
haar werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Elisabeth Remmen

Hierbij nog wat praktische informatie:
De eerste 3 dagen heeft u kind les van de klassenleraar/lerares, dat betekent:
De kinderen uit de 1e en 2e klas hebben woensdag, donderdag en vrijdag van 7.55 uur – 11.25
uur les.
De kinderen uit de 3e en 4e klas hebben woendag van 7.55 uur – 11.25 uur, donderdag en
vrijdag van 7.55 uur tot 12:25 uur les.
Het nieuwe rooster krijgt uw kind op de eerste schooldag. Dit rooster geldt vanaf maandag 0409-2017.
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Nieuwe dagindeling:
tijd
7.55 - 9.25
9.25 – 9.50
9.50 - 11.25
10.35 – 10.40
11.25 – 11.40
11.40 - 12.25
12.25 –13.10
13.10 –13.55
13.55 – 14.00
14.00 –14.45
14.45 – 15.30
15:30 – 16:30

1e lesblok (1e en 2e uur)
pause/ontbijt
2e lesblok (3e en 4e uur)
wisselpause
pause
5e uur
6e uur
7e uur
wisselpause
8e uur
9e uur
OGS

Alleen kinderen die in de Ganztag aangemeld zijn, worden opgevangen (telefonisch of
persoonlijk aanmelden a.u.b.).
De Ganztag heeft nog niet alle aanmeldingen. Wanneer uw kind niet vóór donderdag
aangemeld hebt, kan uw kind de Ganztag donderdag niet bezoeken.!
Volgende leraren/leraressen zijn klassenleraar:
E1 – Frau Klamroth-Keders
3a – Frau Hölzle
E2 – Frau Köpp
3b – Frau Tilly
E3 – Frau Sprenger
4a – Frau Bosch
E4 – Frau Albrecht
4b – Herr Lichtenberger
Alle andere collega’s van ons team (inclusief emailadressen) en de kalender met belangrijke
data vindt u op onze website: www.gs-kranenburg.de
Vanaf 04-09-2017 zijn alle collega’s via de school-emailadressen te bereiken. Alle
emailadressen beginnen met de achternaam van de collega, gevolgd door @gskrkranenburg.schulon.org. Bij een collega met ä, ö en ü in de achternaam moet het omgezet
worden in ae, oe en ue.
Voorbeeld:
Frau Hölzle
hoelzle@gskr-kranenburg.schulon.org

Volgende data kunt al noteren:
07.09.2017
11.09.2017
12.09.2017
13.09.2017
20.09.2017

19:30 Uhr Elternabend E-Klassen
19:30 Uhr Elternabend Klassen 4
20 Uhr, Elternabend OGS
19:30 Uhr Elternabend Klassen 3
Fototermin

(27.09.2017

19:30 Uhr Schulpflegschaft – nur für gewählte Vertreter)
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02.10.2017
03.10.2017

Lehrerfortbildung, Studientag für die Kinder (kein
Unterricht), OGS findet statt, Doodle-Abfrage erfolgt
Tag der deutschen Einheit, Feiertag, schulfrei

(04.10.2017

19:30 Uhr Schulkonferenz – nur für gewählte Vertreter)

04. – 06.10.2017
18.10.2017
19.10.2017
20.10.2017
23.10. – 04.11.2017

Klassenfahrt der Klassen 4a und 4b
Herbst-Erntedankfest, SiE-Tag
19:30 Uhr, Elternabend Niederländisch
Sponsorenlauf für Kinder in Osteuropa
Herbstferien, OGS Ferienbetreuung in der ersten Ferienwoche
Wiederbeginn des Unterrichts am 06.11.2017
Radfahrprüfung der 4. Schuljahre,
Unterrichtsschluss für die 1., 2. und 3. Schuljahre
um 9:25 Uhr, OGS findet statt.
Elternsprechwoche Klassen 1-3
St. Martin
Päckchen packen für Kinder in Osteuropa
Elternsprechwoche Klasse 4
Sinterklaasfeier
Weihnachtsferien,
Wiederbeginn des Unterrichts am 08.01.2018

10.11.2017
13. – 17.11.2017
19.11.2017
22.11.2017
27.11. – 01.12.2017
05.12.2017
23.12.2017 – 06.01.2018

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u gerust contact met ons op. We hopen
op een goede samenwerking en een actief schooljaar met u en uw kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Anni Clees

Margarete Wahlen und Charlotte Giesbers

(stellvertretende Schulleiterin)

(beide Kolleginnen unterstützen die Schulleitung bei organisatorischen Dingen)

PS: Nog een aantal tips om het schooljaar nog beter te kunnen starten 😊
ziekmelding:
Ziekmelden a.u.b. ’s morgen tussen 7:30 uur en 8:00 uur telefonisch bij de conciërge, Herrn
Merita. (02826/497)
parkeren:
Niet parkeren op de bus parkeerplaats. Parkeert u op de Aldi-parkeerplaats, bij de schutterij
of voor het sportveld.
Surveillance op school:
Vanaf 7:40 uur is er een surveillance op de speelplaats. Daarvoor worden enkel de
buskinderen opgevangen, die door hun busdienst eerder komen.
Gegevensbescherming:
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Mocht u het niet op prijs stellen wanneer een foto van uw kind openbaar gemaakt wordt (pers,
internet…), moet u dit schriftelijk melden in het secretariaat.
Vakantieregeling NRW:
Alle scholen in NRW hebben tegelijkertijd vakantie. In principe geldt:
• Zomer- en herfstvakantie worden vastgelegd voor NRW i.v.m. verkeersdrukte.
• Paasvakantie is altijd een week voor en een week na Pasen.
• Kerstvakantie eindigt in de regel op Driekoningen (6 januari)
• Er zijn vaste vrije dagen:
Kerst 25 en 26 december, 1e Pinksterdag, 1 mei, Sacramentsdag, Hemelvaartsdag,
Dag van de Duitse eenheid op 3 oktober, Allerheiligen op 1 November.
• Naast deze vastgelegde vrije dagen hebben scholen de mogelijkheid vier extra vrije
dagen in te plannen. Deze worden jaarlijks in de Schulkonferenz vastgelegd.
• U kunt niet direct voor of na een vakantie vrijstelling aanvragen!
• De gehele vakantieregeling vindt u onder: www.schulferien.org -> NRW.

