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Beste ouders/verzorgers,
Nog een flink aantal weken te gaan, de zomervakantie begint laat
dit jaar. De CITO-toetsen van de laatste periode worden na de
Pinkstervakantie afgenomen. We ronden daarna allerlei zaken
af, in juli zijn de laatste portfoliogesprekken van dit schooljaar.
Wat vliegt zo’n jaar toch weer voorbij! We nemen afscheid van
groep 8 met de musical ‘De feestplaneet!'
Er wordt al druk geoefend, we zijn natuurlijk heel benieuwd!
In de loop van de maand juni hoop ik u de info over het nieuwe
schooljaar te kunnen toesturen via de mail.

Terugblik activiteiten
Groep 7 heeft meegedaan aan
het praktisch verkeersexamen.
Allemaal geslaagd! Goed
gedaan hoor.

Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur

‘t Kruisrak

Op de slotdag (vrijdag 12 juli) staan de leerlingen centraal in de
show: ‘t Kruisrak got talent! Laat zien wat je kan met dans,
muziek, sport, acrobatiek, voorlezen, goochelen of andere
talenten! Een deskundige jury gaat het beoordelen.
In juni zal er in de klas aandacht aan worden besteed.
Wordt vervolgd!

De kleutersportdag (23 mei) was
weer zeer geslaagd, dankzij de
hulp van groep 7 en de AC.
*
Vrijdag 24 mei was de
Schoolsportdag. Een stralende
dag met veel sportief plezier.
Prijzen waren er ook: voor
groep 4 (2e plaats spel), groep 5
(3e prijs voetbal) en groep 8 (3e
prijs lijnbal en 1e plaats
voetbal). Goed gedaan! Dank
aan alle vrijwilligers bij deze
dag!

Privacy – zelf aanpassen via Parro
Een jaar geleden heeft u op papier kunnen
aangeven hoe de school om moet gaan met
beeldmateriaal. U kunt dit zelf ook digitaal
vastleggen of aanpassen in Parro. Volgt u de
volgende stappen:
 Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
Tik op Profiel en scroll naar het kopje
'Mijn kinderen'.
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn,
via de stipjes achter het kind.

Avondvierdaagse (25 – 28 juni)
In de mail heeft u al info hierover gehad.
Inschrijven kan op dinsdag 4 juni (voor en na
schooltijd) of woensdag 5 juni (voor en na
schooltijd) in de hal van 't Kruisrak (Vogelpad 3).
Voor alle duidelijkheid nogmaals: de leerkrachten lopen niet mee,
u moet zelf uw kind begeleiden tijdens het wandelen.

Op zaterdag 21
september 2019
wordt er een
reünie
georganiseerd
voor oudleerlingen en oudleerkrachten.
Geef het door!
Volg ons op FB
voor nadere info.

Definitief vakantierooster en lesvrije dagen
Herfstvakantie

21 oktober 2019

25 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019

3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari 2020

28 februari 2020

Paasweekeinde

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

27 april 2020

8 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Pinkstervakantie

1 juni 2020

1 juni 2020

Zomervakantie

20 juli 2020

28 augustus 2020

woensdag 6 november (studiedag)
vrijdag 20 december (voor de Kerst)
donderdag 20 en vrijdag 21 februari (studiedagen, voor de voorjaarsvakantie)
maandag 29 juni en dinsdag 30 juni (studiedagen)
vrijdag 17 juli 2020 (voor de zomervakantie)
De 5 lesvrije ochtenden voor groep 1 en 2 volgen nog.

vrije dagen voor de vakanties:

Schoolreisjes

Uitslag(voor
Tevredenheidsonderzoek
vrijdag 20 december
de Kerst)

de maand
maart
hebben ouders en leerlingen
vrijdag 17 juliIn2020
(voor de
zomervakantie)
Wat was het nat bij het vertrek op het Vogelpad..
meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek. Op
Maar gelukkig viel het allemaal mee bij Oud
de laatste pagina van ‘t Kruisrakkertje vindt u de
Valkeveen, de Julianatoren en Duinrell. De
details.
kinderen hebben genoten!
Foto’s zijn gedeeld in de Parro app.
In rapportcijfers uitgedrukt geven de ouders ons
een 8,2; de leerlingen een 8,5. Een mooie score!
De aandachtspunten zijn besproken in de MR,
daar gaan we mee aan de slag!

Om te noteren..
10-14 juni
17 juni
19 juni
25 – 28 juni
26 juni
3 juli
12 juli

vrij – Pinkstervakantie
alle kinderen vrij ivm
studiedag
MR vergadering
Avondvierdaagse
VVE groep 1 en 2
groep 1 en 2 vrij
’t Kruisrak got talent
(eindtijd voor iedereen
12.00 uur!)

Verkeer op ‘t Vogelpad
Het blijft een aandachtspunt, het
gedrag van automobilisten op het
Vogelpad.
We willen graag dat onze kinderen
veilig op school komen, daarom:




Fijne Pinkstervakantie!
De kinderen worden op dinsdag 18 juni weer op school
verwacht.
De aangekondigde kleedjesmarkt (19 juni) wordt om praktische
redenen verschoven naar een datum na de zomervakantie. Wordt
vervolgd!

Gelieve niet in de draaicirkel te
parkeren!
Gebruik zoveel mogelijk de fiets
om op school te komen!
Parkeer niet op de weg; als de
parkeerhavens vol zijn, dan aan
graag in de wijk of in de
parkeerhavens van de Peuterhof
parkeren.



Nieuwe AC leden
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe
AC leden.
Wat doet de AC?
Wij organiseren en ondersteunen de school met
activiteiten zoals:
Versieren van de school, Sinterklaasfeest, Kerstviering,
Koningsspelen, Avond4daagse, Slotdag, Afscheid groep 8
Maar we zorgen er ook voor dat de kinderen drinken
krijgen met verschillende activiteiten, een ijsje als het warm
is en dat er koffie is op ouderavonden.

Iedereen heeft kwaliteiten en daarom hoef je ook
echt niet creatief of handig te zijn voor de AC!
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken?
Je kan je opgeven via de mail ac@kruisrak.nl of spreek één
van de AC-leden aan!

Oproep nieuwe verkeersouders!
Wilt u meedenken over het
verkeer, meldt u dan aan als
verkeersouder! School en ouders
moeten samen aan de slag voor
de verkeersveilige omgeving. Het
is fijn als er minimaal twee
ouders willen meedoen.
Wilt u meer informatie, mail dan
admin@kruisrak.nl of neem
contact op met Roelien
Reichardt.

Tevredenheidsonderzoek (TVO) leerlingen
Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten van het TVO leerlingen. De leerlingen vullen 1 keer per 4 jaar
een vragenlijst in voor STEV in groep 5 t/m 8. De volledige rapportages zijn besproken in de MR. De met *
aangegeven punten zijn aandachtspunten die verwerkt worden in het nieuwe schoolplan 2019-2023

Leerlingen ingevuld door 90 % van groep 5 t/m 8
87,4 % vindt de school en leraar van goede of uitstekende kwaliteit.
87,9 % vindt de school er gezellig en netjes uitzien*
85,2 % voelt zich veilig op school en vindt dat leerkrachten goed optreden als er
gepest wordt.*
85,7 % vindt het fijn om naar school te gaan en heeft het naar zijn zin.*
90,1% vindt de leraar een prettige en aardige leraar.
89,6 % vindt dat de leraar goed lesgeeft en hen veel leert.
89,6 % vindt dat de leraar je goed helpt en extra hulp geeft als dat nodig is.
81,9 % vindt dat de school de leerlingen voldoende op de hoogte houdt van
schoolzaken en dat zij voldoende worden betrokken bij de kwaliteit van de school .*

Tevredenheidsonderzoek (TVO) ouders
Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten van het TVO onder ouders. De volledige rapportage is besproken in
de MR. De met * aangegeven punten zijn aandachtspunten die verwerkt worden in het nieuwe schoolplan 2019-2023.
Heeft u n.a.v. de resultaten vragen, of wilt u meer uitleg, aarzel dan niet deze vragen te stellen aan MR of directie.

Ouders ingevuld door 54 % van groep 1 t/m 8
91,8 % vindt de sfeer, veiligheid, contact met medewerkers en wat er geleerd
wordt op school goed tot uitstekend.
84,6 % is tevreden over de lessen die gegeven worden en aansluiting op het niveau
van de lln.
84,6% is tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten, al is er wel de
opmerking dat hun kind best nog meer uitgedaagd mag worden om zich maximaal
te ontwikkelen.*
87,8 % is tevreden over de informatie en communicatie t.a.v. school en hun kind.
De uitslag van de specifieke Kruisrak-vragen: het continurooster heeft een score
van 3,76 (uitstekend), de aandacht voor bewegingsonderwijs scoort 3,74 (goed tot
uitstekend). De maximale score is een 4.

