
 

   INFO 
  

Informatiebrief Nr. 1- september 2019 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 
Wij hopen, dat u en u 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.  
 
Bouwwerkzaamheden op onze school: 
Zoals u vast al gemerkt heeft, is in de vakantie veel gebeurd in onze school. Inmiddels 
is in alle klassen en gangen geluidsdemping aangebracht. Ook de nieuwbouw neemt 
steeds meer vorm aan en zal hopelijk met pasen klaar zijn.  
 
Busvervoer 
De NIAG (vervoersorganisatie) heeft enkele busverbindingen samengevoegd, daarom 
zijn er voor enkele kinderen wat kleine veranderingen, bijvoorbeeld in plaats van een 
verbinding met de schoolbus, een verbinding met een lijnbus.  
Hoewel bij de NIAG bekend was dat de schooltijden aangepast waren, reden de 
bussen de eerste week meteen met de schoolbel (12.30 uur /13.15 uur) weg. Vandaag 
heeft de NIAG mij beloofd, dat de bus vanaf nu minstens 4 minuten wachttijd inbouwt.  

 
Nu nog wat praktische informatie: 

 
Het eerste lesuur begint dit jaar pas om 8 uur. Om 7.55uur gaat de bel, zodat alle 
kinderen op tijd in de klas kunnen zijn. 
  
Volgende leraren /leraressen zijn klassenleraar: 
 

E1 Frau Neugebauer 

E2 Frau Köpp 

E3  Frau Sprenger 

E4  Frau Albrecht 

3a Frau Tilly 

3b Frau Klamroth 

4a Frau Bosch 

4b Herr Lichtenberger 

 
Alle collega’s zijn via de school-emailadressen te bereiken. Alle emailadressen 
beginnen met de achternaam van de collega, gevolgd door @gskr-
kranenburg.schulon.org. Bij een collega met ä, ö en ü in de achternaam moet het 
omgezet worden in ae, oe en ue.  
Voorbeeld: Frau Köpp  koepp@gskr-kranenburg.schulon.org 

 
Helaas gaan Frau Pelka en Frau Hütter-Quaas ons per 30 september verlaten. Ze 
hebben gemerkt, dat twee banen (school en hun eigen therapeutische praktijk) op den 
duur te veel energie kosten. Hierbij wil ik ze hartelijk danken voor 3 heel betrokken 
jaren. Er komt per 1 november 2019 een vacature vrij en gaan er vanuit dat we deze 
ook weer bezet krijgen. Waarschijnlijk krijgen de leerlingen daardoor wel een nieuw 
rooster na de herfstvakantie. Hopelijk slechts met kleine veranderingen.  
 
Volgende data kunt u alvast noteren (er volgen nog meer data):  
 

10.09.19 Elternabend Klasse 4 um 19.30 Uhr 

11.09.19 Infoabend OGS um 19.30 Uhr 

12.09.19 Elternabend Klasse 3 um 19.30 Uhr 

19.09.19  Elternabend E-Klassen um 19.30 Uhr 

20.09.19 Fototermin 

25.09.19 Schulpflegschaft (nur für gewählte 
VertreterInnen) um 19.30 Uhr 

01.10.19 Schulkonferenz (nur für gewählte 
VertreterInnen) um 19.30 Uhr 

01.10.19 Tag der deutschen Einheit, Feiertag, schulfrei 

4.10.19 Sponsorenlauf 9:00 Uhr Klasse 3/4, 10:00 
Uhr Klasse 1/2 (Zuschauer  
sind herzlich willkommen) 
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5.10.19 Eurorun (unsere Schulmannschaft nimmt teil, 
Elternbrief folgt) 

9.10.19 Infoabend für die Vierjährigen 

11.10.19 Radfahrprüfung der 4. Schuljahre, 
Unterrichtsschluss für die 1., 2. und 3. 
Schuljahre um 9:25 Uhr, OGS findet statt. 
Doodle-Abfrage! 

11.10.19 SiE-Tag ab 8:45 Uhr (Eltern der E-Klassen 
sind herzlich eingeladen) 

13.10.19-27.10.19 Herbstferien 

28.10.19 Schilf (Schulinterne Fortbildung) schulfrei, 
keine OGS! 

31.10.19 Elternabend Niederländisch 19.30 Uhr 

4.11.19-8.11.19 Elternsprechwoche Klasse 1-3 

17.11.19 St. Martinsumzug aller Klassen durch 
Kranenburg, Beginn: 17:30 Uhr 

20.11.19 Einschulungsparcours (Unterricht für die 
Flex-Klassen E1, E2, E3, E4 nur 1.+2. 
Stunde, Unterricht für die Klassen 3 und 4 nur 
3., 4. +5. Stunde) Doodle-Abfrage! 

25.11.19-29.11.19 Elternsprechwoche Klasse 4 

5.12.19 Sinterklaas  

20.12.19 Weihnachtsfeier 8.00 Uhr 

22.12.19-06.01.20 Weihnachtsferien 

07.01.20 Wiederbeginn des Unterrichts 

 
 

De kalender met de belangrijkste vindt u ook op onze website: www.gs-kranenburg.de 
: www.gs-kranenburg.de. 
  
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.  

    
Nog een aantal tips om het schooljaar nog beter te kunnen starten: 

 
Ziekmelden:  
Ziekmelden a.u.b. ’s morgen tussen 7:30  uur en 7.55 uur telefonisch bij de conciërge, 
meneer Merita. (02826/497). 
 
Doodle vereenvoudigen: 
We hebben de doodle vereenvoudigd om servicegerichter te zijn: mocht uw kind zoals 
altijd in de OGS moet blijven, hoeft u niets te doen! Enkel wanneer u uw kind vroeger 
wilt ophalen, vult u de doodle in en voegt uw wenstijd in het commentaar-veld in. Let u 
daar bij wel op eet- en WAZ-tijden! 
 
parkeren: 
Niet parkeren op de bus parkeerplaats. Parkeert u bij de schutterij in de kiss en ride 
zone. 
 
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: 
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: 

http://www.gs-kranenburg.de/


 

   INFO 
Kerst 25 en 26 december, 1ePinksterdag, 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. 

 
 

 
Met vriendelijke groet,  

 

   Charlotte Giesbers 

 

PS: In de komende maanden willen wij onze website verbeteren en een afgeschermde 

omgeving inrichten voor foto’s e.d. Mocht u ideeën of wensen hebben, kunt u zich 

gerust bij mij melden. 


