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Op het moment dat dit geschreven wordt, moet Sinterklaas nog op school arriveren. De kinderen zijn er klaar
voor, de school is helemaal in de sfeer gebracht. Dit is overigens gebeurd samen met onze actieve ouderraad,
waarvoor dank! Het ziet er echt prachtig uit. Direct na Sinterklaas beginnen we al met het omtoveren van de
school in Kerstsfeer! Dan werken we toe naar de Kerstviering en het Kerstdiner op woensdag 20 december.
Verderop leest u hier meer over, te zijner tijd krijgt u via de mail alle informatie.
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur OSBS ‘t Kruisrak
Terugblik activiteiten
Het Nationaal Schoolontbijt op 9 november was weer een geslaagde activiteit. Bovendien werd hiermee ook een
goed doel gesteund: het Jeugdsport- en cultuurfonds. Het gezond ontbijten en (samen) buiten bewegen was één van
de speerpunten van het Nationaal Schoolontbijt.
Het ouderportaal van ParnasSys is opengesteld, de eerste fase van het proces. Er zijn al veel ouders die
administratieve wijzigingen (zoals andere mobiele nrs) hebben doorgegeven. Fijn! Mocht u geen inloggegevens
hebben ontvangen, kijkt u uw spambox nog even na. Mogelijk is het daarin beland. Indien u niets heeft ontvangen,
stuur dan een mailtje naar admin@kruisrak.nl. Vermeld dan het e-mail adres waarop u de inloggegevens wilt
ontvangen. Het ontbreken van het juiste e-mailadres in de leerlingadministratie (ParnasSys) kan de oorzaak zijn van
het niet ontvangen van de inloggegegevens.
Mogelijke staking op 12 december
Vooruitlopend willen wij u vast informeren dat er sprake van is dat op 12 december 2017
opnieuw gestaakt zal worden in het basisonderwijs. Op 5 december beslist de werkgroep ‘PO
in actie’ pas definitief of er al dan niet gestaakt wordt. Het wordt dan kort dag voor u als
ouders om opvang te regelen, vandaar dat we u nu alvast informeren.
Mocht dit zo zijn, dan zal naar alle waarschijnlijkheid ook onze stichting (en dus onze school)
aan deze actie meedoen.
Hoewel de regering geld voor het PO heeft toegezegd, is dat bedrag bij lange na niet genoeg om de salarissen op een
acceptabel niveau te brengen. Daarnaast komen de bedragen die beloofd zijn om de werkdruk te verminderen, in
etappes en verspreid over een aantal jaren naar de besturen. Daardoor zullen deze pas in 2020 enig effect hebben.
Ook hier wordt op de korte termijn geen oplossing geboden. Het tekort aan leerkrachten wordt nu al steeds
nijpender. Wij ondersteunen daarom de actie van 12 december volledig. Een verdere toelichting vindt u in de brief
die bij ‘t Kruisrakkertje gemaild is.
Wij hopen op uw begrip dat wij (mogelijk) op12 december de school sluiten.
En zullen dan op 13 december weer helemaal klaar staan om uw kind goed onderwijs te bieden.

Personeelszaken – start instroomgroep
Door de instroom van veel kleuters wordt groep 1 erg groot. Vanuit EemVallei Educatief is er toestemming voor de
start van een instroomgroep. Daar zijn we erg blij mee! We mogen al starten na de kerstvakantie (8 januari). Op dit
moment loopt een sollicitatieprocedure voor de aanstelling van een onderwijsassistent, die de kleuters van groep 1a
zal begeleiden. Dit zal overigens in nauwe samenwerking gaan met Bea van groep 1b.
Schoolfruit vanaf de week van 13 november
We zijn gestart met het gratis schoolfruit. Ondanks eerdere leveringsberichten lukt het toch om de vaste fruitdagen
aan te houden. Elke dinsdag, woensdag en donderdag is dus het fruitdag!
Kwartaalsluiting groep 1 en 6
Op donderdag 30 november geven de leerlingen van groep 1 en 6 een voorstelling, hun kwartaalsluiting! De ouders
zijn uiteraard weer uitgenodigd voor de avondvoorstelling.
Dinsdagmiddag 5 december
De kinderen zijn dinsdagmiddag 5 december, na de viering van het Sinterklaasfeest, vrij!
Schaatsen groep 6,7 en 8
Dankzij sponsoring van Heinen& Hopman kan er dit jaar weer geschaatst worden in
Nederhorst den Berg. De Ouderraad levert ook een bijdrage zodat onze kinderen uit groep 6, 7
en 8 gaan schaatsen. We zijn dit jaar vroeg ingedeeld: op 28 november is er geschaatst.
Vrije woensdag kleuters
Groep 1 en 2 zijn op woensdag 6 december vrij. Dan kunnen ze bijkomen van alle spanning
van 5 december!
Info viering Kerstfeest
Woensdag 20 december staat in het teken van de Kerstviering. Op woensdagochtend 20 december is er alleen voor
de kinderen ‘s ochtends in de hal ook nog een programma, waarbij we met alle groepen gezamenlijk Kerstfeest
vieren. Hier worden filmopnames van gemaakt, zodat u het later toch nog kunt bekijken.
Woensdagvond 20 december is er het feestelijke kerstdiner en is er voor de ouders iets te drinken op het plein. U
ontvangt hier alle informatie over in de mail. Eindtijd is om 19.00 uur.
Donderdag is nog er gewoon school, op vrijdag 22 december zijn de kinderen al vrij.
Kerstvakantie
Op vrijdag 22 december zijn alle kinderen al vrij. We verwachten alle leerlingen weer terug op maandag 8 januari
2018.

Nieuws vanuit de Ouderraad – samen werkt het!
De zaken rondom Sint en Kerst zijn uiteraard weer goed geregeld met behulp van de OR.
Denkt u nog aan de betaling van de Ouderbijdrage? Meer info is te verkrijgen bij de
penningmeester, Natascha van der Elst (nataschavanderelst@hotmail.com)

Nieuws vanuit de MR!
Op 4 december wordt er vergaderd door de MR. De voortgang voor de overgang naar het continurooster wordt
besproken. Ook ontwikkelingen bij Eemvallei Educatief komen altijd aan de orde, naar aanleding van bezoek aan
de GMR waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn.
Nieuwe leerlingen
In deze rubriek willen we nieuwe leerlingen op onze school van harte welkom heten.
Chayenne (2), Stefano (4) en Delano (6).

Bieb op School
De uitlening draait goed dankzij onze trouwe vrijwilligers op dinsdagmiddag en
donderdagochtend. Fijn! Leesconsulent Tamara bezoekt regelmatig de groepen voor
leespromotie.
Groep 1 en 2 gaan binnenkort op bezoek in de bibliotheek aan de Blokkenmakerssteeg.
Feel Strong
Groep 6 start half januari met het traject ‘Feel Strong’ bij Waltman Gym. Het is serie van 8 lessen, waarin kinderen
werken aan thema’s zoals vertrouwen, respect en grenzen stellen; dit wordt getraind in combinatie met sport.
Kinderen krijgen ook een mapje met bewustwordingsvragen voor school en thuis. De laatste les is een examen,
waarbij het de bedoeling is dat ook familieleden van de leerlingen aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat groep 6
jaarlijks deze lessenserie gaat volgen, mede dankzij de steun van onze Ouderraad.

Om vast te noteren (zie ook jaarkalender!)
woensdag 20 december
Kerstdiner (meer info volgt via de mail).
maandag 8 januari
Eerste schooldag in 2018 – nieuwjaarsontmoeting met koffie/thee
zaterdag 13 januari
Handbaltoernooi in De Kuil
zaterdag 20 januari
Open Huis

Open huis 20 januari 2018
We organiseren weer een open huis voor (nieuwe) ouders en andere belangstellenden op zaterdag 20 januari 2018
(10.00-12.30 uur). Met natuurlijk weer een openbare gymles voor de kleuters in onze prachtige gymzaal! En voor
toekomstige leerlingen ook goed om te weten dat we overgaan naar continurooster.Weet u ouders die nog op zoek
zijn naar een school? Geef deze datum dan aan hen door. Hartelijk dank!

Taalhuis Bunschoten
Op vrijdag 10 november is in de bibliotheek (Blokkenmakerssteeg) het Taalhuis Bunschoten geopend. Kent u
iemand die graag beter wil leren lezen en schrijven, attentdeer hem of haar dan op de mogelijkheid om bij het
Taalhuis een cursus te volgen.

De school geeft ook dit jaar weer ruimte aan de actie Kerstpakket, zie onderstaande informatie.

Actie

Kerstpakket Bunschoten

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Ook dit jaar zijn wij weer enthousiast bezig met onze Actie Kerstpakket.
De actie is gericht op Bunschoters die het financieel moeilijk hebben. Zij verdienen een mooi
kerstpakket met basisartikelen. De afgelopen jaren was deze actie een groot succes, wij hebben
jaarlijks meer dan 150 gezinnen een pakket kunnen aanbieden! Wij kunnen dit niet alleen,
Daarom vragen wij om jullie hulp!
Willen jullie wat producten inzamelen om de pakketten gevuld te krijgen?
We hebben per school een aantal producten geselecteerd om in te zamelen.
Aan jullie vragen wij om MACARONI, CHOCOPASTA en SAP/CHOCO in te zamelen.
Alles is welkom, als het maar geschikt is voor algemeen dagelijks gebruik!

De inzameling is van 11 tot en met 15 december 2017.
Laat niemand in de steek en doe allemaal mee!

Ook in de krant zal aandacht worden geschonken aan de actie.
Hartelijke groet van de organisatie die bestaat uit:
Jakob Malestein : tel: 06-19035346
Laura Heuveling : tel: 06-40982851
E-mail: actiekerstpakketbunschoten@live.nl

