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De voorjaarsvakantie is op het moment van schrijven net begonnen. Iedereen is straks hopelijk uitgerust om er
weer fris tegen aan te gaan! Richting de lente staan er ook weer afwisselende activiteiten op het programma. In
diverse groepen zijn culturele activiteiten van Kunst Centraal. Ook op het sportieve vlak zijn er uitdagingen: de
Koningsspelen zijn in aantocht, met weer sportieve clinics op het programma. Sportbasisschool en gezonde school
willen we natuurlijk op deze dag ook laten zien hoe leuk samen bewegen is!
In de afgelopen dagen hebben we ervaren hoe een activiteit van groep 6 door volkomen onbekende mensen op een
vervelende manier uitgelegd wordt op de sociale media. Daarom in dit Kruisrakkertje aandacht voor ‘Bunschoten
United’, een initiatief van onze burgemeester, dhr. M. Van de Groep. Namens het onderwijs zit ondergetekende
in dit netwerk; ik wil dan ook graag uw bijzondere aandacht hiervoor vragen.
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur
Samen sterk; Bunschoten United!*
In onze dorpsgemeenschap zijn mensen vanuit verschillende
achtergronden verenigd. Denk naast de van oorsprong
Nederlandse inwoners, aan arbeidsmigranten waarvan velen
zich hier vestigden en mensen die zijn gevlucht en hier nu
blijvend wonen. Vanuit deze verschillende achtergronden is de
wens ontstaan om elkaar te versterken en te verbinden in
situaties waarin dat nodig is. Dit initiatief wordt Bunschoten
United genoemd. Maandag 14 november 2016 heeft de aftrap
plaatsgevonden.
Bunschoten United is een netwerk van betrokken burgers vanuit de verschillende groepen en vertegenwoordigers
van de gemeente Bunschoten, de politie en welzijnsorganisatie de Boei.
Bunschoten United deelt met elkaar welke vragen er leven en hoe men samen de eenheid en verbondenheid kan
vergroten. Daarnaast kan men signalen van onrust, onveiligheid of zich niet aangesloten voelen delen en wordt
besproken hoe daarop ingespeeld kan worden.
Bunschoten United wil stimuleren dat inwoners van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk elkaar ontmoeten, beter
leren kennen en elkaars achtergrond en cultuur leren begrijpen. Dat ze actief betrokken zijn en omkijken naar
elkaar. Dit kan zowel door aansluiting bij bestaande activiteiten als door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Inwoners die meer willen weten over Bunschoten United of ideeën hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente Bunschoten,
tel 14033
(*bron: website gemeente Bunschoten).

In het kader van Bunschoten United heeft groep 6 onlangs een bezoek gebracht aan de moskee, voor een
rondleiding. Doel was (én is) om elkaar beter te leren kennen en de achtergrond en cultuur van diverse
bevolkingsgroepen te leren begrijpen. De diversiteit van ons dorp is ook zichtbaar op onze school. In de klas is
daarom gesproken over de verschillende religies, mede aan de hand van de NTR-serie ‘Heilige huisjes’. Naast een
bezoek aan de moskee is het overigens ook de bedoeling om een plaatselijke kerk te bezoeken. De leerlingen zelf
hadden daar al ideeën over, en via ‘Bunschoten United’ zijn er ook mogelijkheden om dat te organiseren.
Het is jammer dat aan dit bezoek een vervelende nasmaak blijft hangen, door de reacties op twitter en facebook. Als
school willen we ons daar nadrukkelijk van distantiëren. Het toont des te meer aan hoe belangrijk een initiatief als
‘Bunschoten United’ is, zodat we elkaar in ons dorp beter leren kennen en elkaars achtergrond en cultuur leren
begrijpen.

Terugblik op activiteiten
Zarifa heeft namens ‘t Kruisrak op 15 februari meegedaan aan de volgende ronde van de voorleeswedstrijd. Ze deed
het super goed! Helaas was ze niet bij de kinderen die door mochten.
Personeelszaken
José van Schellen hervat ook haar lesgevende taak in groep 1 weer na de voorjaarsvakantie.
Groep 0 start op 6 maart in de ruimte van de taalklas. We begroeten onderwijsassistent Brenda van de Blankevoort
als nieuwe collega. Zij zal onder begeleiding van Bea van Laar ‘groep 0’ les geven. Danielle den Drijver zal in het
kader van haar re-integratie ook bij groep 0 starten, zodat ze samen met Brenda de jongste kleuters een veilige plek
zal geven. De taalklas zit in de kamer van conciërge Hans. Hans heeft nu boven in de teamkamer een eigen plek.
Inge den Boer blijft tot de zomervakantie in groep 2 zodat Danielle in alle rust kan toewerken naar volledig herstel.
Tineke Ouderdorp blijft tot de zomervakantie op woensdag in groep 2.
Hellen Heinen komt vanaf 20 maart weer terug van haar zwangerschapsverlof. Ze gaat op maandag en dinsdag
werken in groep 4. Ze heeft op woensdag ouderschapsverlof. De woensdag, donderdag en vrijdag wordt ingevuld
door Ellen Bos, die op dit moment de vervanging van Hellen doet.
Alles-in-1: proefproject nieuwe methode
Na de voorjaarsvakantie gaan de groepen 5 t/m 8 een proefproject draaien van de methode ‘Alles-in-1’. Deze
methode integreert verschillende vakgebieden rondom een thema. Het thema waarmee gewerkt gaat worden
gedurende 6 weken is: ‘Kleding en sport’. Wereldoriëntatie, creativiteit en taal/spelling worden allemaal in dit
project verwerkt, waardoor samenhangend onderwijs ontstaat.

Ouderbijeenkomst VVE 8 maart
Alle ouders van groep 1 en 2 zijn welkom op woensdagochtend 8 maart, om 8.30 uur. U kunt
weer een kijkje in de klas nemen. Bovendien zijn er weer tips om thuis mee aan de slag te gaan.
U bent welkom! Het thema is dit keer: ziek zijn/ het ziekenhuis.
Stemlokaal in ‘t Kruisrak
Op woensdag 15 maart dient de school als stemlokaal voor de Tweede Kamer verkiezingen.

Week openbaar onderwijs
In de week van 20 t/m 24 maart is het de Week van het Openbaar Onderwijs. Motto van deze week is’ Ik ben
welkom’, met aandacht voor de kernwaarden van het openbaar onderwijs, zoals terug te vinden op de website
http://www.openbaaronderwijs.nu/kernwaarden/
Ouderavond 20 maart
Als vervolg op de ouderavond van 24 januari j.l., willen we op 20 maart met u verder praten over ‘andere
schooltijden’. U krijgt daar een samenvatting van alles wat op de argumentenkaarten (op 24 januari) is genoemd.
Daarnaast willen we vooral verhalen en voorbeelden uit de praktijk aan het woord laten door diverse partijen uit te
nodigen die ervaring hebben met een vorm van continurooster. U kunt hierbij denken aan verhalen van ouders,
leerlingen, leerkrachten en buitenschoolse opvang. Al met al zal het ongeveer een uur duren: aanvang om 19.30
uur, eindtijd 20.30 uur. We rekenen op uw komst!

Er zal dit jaar weer een Tevredenheidsonderzoek (TVO) onder ouders plaatsvinden. Op dit moment wordt in de
MR de laatste hand gelegd aan de vragen voor de ouders. Het onderzoek zal eind maart via het
communicatiesysteem verstuurd worden naar alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. We hopen uiteraard dat
veel ouders de lijst invullen, zodat wij feedback krijgen en hier weer mee aan de slag kunnen.
Ook voor de stichting EemVallei Educatief (EVE) levert het TVO input op voor bovenschoolse ontwikkelingen.
Op de MR is verder besloten om op de geplande ouderavond op 20 maart a.s. verder te
gaan met het onderwerp ‘andere schooltijden’.
Verkeer - let op onze kinderen!
Het Vogelpad is erg druk tijdens de spitsmomenten. Met name tussen de middag (om 13.00
uur) omdat dan ook de Peuterhof start. Het verzoek is om zoveel mogelijk met elkaar
rekening te houden. Verdraagzaamheid is van belang. Let op elkaar! Het gaat om het
verkeersveilige gedrag, juist met het oog op de meest kwetsbare groep in het verkeer: de
kinderen. Graag uw medewerking hierbij, hartelijk dank!
Inschrijven jongere broertjes/zusjes
We merken wel eens dat vergeten wordt om jongere broertjes en zusjes in te schrijven. Dat moet officieel
wel gebeuren via een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te downloaden via de website www.kruisrak.nl of
af te halen bij de directie. Het is voor de planning wel prettig als de broertjes en zusjes zo spoedig mogelijk worden
ingeschreven. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Nieuwe leerlingen
In deze rubriek willen we nieuwe leerlingen op onze school van harte welkom heten.
David, Alan, Davy en Jimi (groep 0)
Yilmaz en Ali (groep 2)
Ipek (groep 6)
Halah (groep 7)
Welkom op ‘t Kruisrak!

Kwartaalsluiting groep 3 en 4
Op dinsdag 11 april vindt de 4e kwartaalsluiting van dit schooljaar plaats: groep 3 en groep 4 zullen samen een
voorstelling geven. Groep 4 stond in de jaarplanning verdeeld bij 3/4a en 4b/5, maar is sinds de kerstvakantie een
afzonderlijke groep. Bij de kwartaalsluiting sluiten ze aan bij groep 3.

Bericht van de ouderraad
Vanuit de penningmeester komt de herinnering voor de betaling van de
ouderbijdrage (45,- euro per kind). De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op
IBAN NL93 RABO 0311 4039 80 t.g.v. st. obs ‘t Kruisrak onder vermelding van
naam en groep van uw kind(eren). Betaling in termijnen of contante betaling is ook
mogelijk. Voor nieuwe leerlingen (na 1 januari 2017) geldt een bedrag van 30 euro.
Meer info over de ouderbijdrage: mail met Natascha van der Elst
(nataschavanderelst@hotmail.com).

CITO toets groep 8 in april
Dit jaar is de eindtoets later in het schooljaar: in de maand april (18, 19 en 20 april). Inmiddels hebben al wel de
adviesgesprekken plaatsgevonden met ouders en kinderen van groep 8. Het schooladvies voor het voortgezet
onderwijs is dus bekend, veel kinderen hebben inmiddels ook hun schoolkeuze gemaakt.

Aankondiging Koningsspelen
‘t Kruisrak doet ook dit jaar weer mee met de Koningsspelen. Op vrijdag 21 april staat de
dag in het teken van gezond eten en bewegen. U ontvangt uiteraard nog nadere info over
de indeling van deze dag. Het wordt weer een zeer sportieve dag! We gaan wel uit van
een continurooster, met hopelijk weer zo’n geweldige wereldlunch!
Schoolsportdag —vrijdag 19 mei 2017
Om zeker in de agenda te noteren: de schoolsportdag! Hulp van ouders, opa’s en oma’s of
andere familieleden is hierbij weer volop nodig, om dit evenement te laten slagen. Aanmelden
voor hulp? Stuur een mailtje naar Ed Wieggers (groep 5): edwieggers@kruisrak.nl. Alvast
hartelijk dank!
In de periode voor en na de meivakantie oefenen we in de pauzes en tijdens gymlessen voor
onderdelen van de schoolsportdag. Dan wordt er onderling geoefend voor voetbal, lijnbal en
matbal. Op initiatief van kinderen wordt er ook wel eens na schooltijd afgesproken om te
oefenen met kinderen van een andere school

Om vast te noteren!
Landelijke actieweek openbaar onderwijs
Ouderavond schooltijden
Schoolfotograaf

20 maart t/m 24 maart
maandag 20 maart (19.30-20.30 uur)
28 maart (hierover volgt per mail nog info)

Avondvierdaagse
Op dit moment van schrijven staat de avondvierdaagse nog steeds gepland in de week van de
sportdag. Er vinden nog gesprekken plaats tussen deze twee organisaties. Mocht de
avondvierdaagse toch plaatsvinden in de week van de sportdag, dan betekent dat voor onze
school dat we gedwongen worden om te kiezen. Onze prioriteit ligt dan bij de
schoolsportdag. De avondvierdaagse wordt dan een buitenschoolse activiteit waar ‘t
Kruisrak geen verantwoordelijkheid voor neemt. Ouders bepalen zelf of hun kind mee gaat
lopen en zorgen ook voor begeleiding, gezamenlijk met andere ouders.
Vanuit de Ouderraad wordt de mogelijkheid onderzocht om de inschrijving wel centraal te laten verlopen vanuit de
school. Dat betekent dat er op nog nader te bepalen tijden op school een vrijwilliger zit om de inschrijvingen in
ontvangst te nemen (incl. geld). Dat kan dan gezamenlijk worden ingeleverd bij Rebel zodat er wel als groep kan
worden gewandeld.
Er is dus nog veel onzekerheid, nadere info volgt nog zodra definitief bekend is wat er gaat gebeuren.
Kies je sport!
In samenwerking met plaatselijke sportverenigingen organiseert het Nationaal
Bureau Sport Stimulering (NBSS) het project ‘kies je sport’. Met dit project
wordt aan kinderen de mogelijkheid geboden om bij verschillende
sportverenigingen een aantal keer te komen sporten. Zo kunnen kinderen een
beeld krijgen hoe een training eruit kan zien en of ze de sport leuk vinden. Met
als doel om de kinderen in Bunschoten structureel meer te laten sporten en
bewegen.
Tijdens de maanden maart, april en mei organiseren sportverenigingen proeftrainingen, waar kinderen zich voor in
kunnen schrijven om kennis te maken met deze sport. De kinderen kunnen zich tevens inschrijven via de website
van sportivun: www.sportkampenvansportivun.nl/bunschoten en dan naar het tabblad Kies je sport.
In de week van 13 maart zullen leerlingen hiervoor ook een flyer meekrijgen, met een overzicht van de proeflessen.

Concept vakantierooster (het complete rooster, incl. studiedagen, wordt in april door de MR definitief vastgesteld)
In het volgende schooljaar wordt nog gewerkt met de huidige schooltijden, het vakantierooster is hierop gebaseerd.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekeinde
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

eerste dag
16-okt-17
25-dec-17
26-feb-18
30-mrt-18
27-apr-18
10-mei-18
21-mei-18
13-jul-18

laatste dag
20-okt-17
5-jan-18
2-mrt-18
2-apr-18
11-mei-18
11-mei-18
21-mei-18
24-aug-18

De vrijdag voor de kerstvakantie, voorjaarsvakantie en zomervakantie zijn ook vrij gepland.

