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De maand maart zit er al weer bijna op, met in de laatste dagen echt lekker lenteweer. Heerlijk!
Voor de leerlingen van groep 8 volgt in april nog de CITO-toets. De eindtoets wordt afgenomen op 18, 19 en 20
april. De schooladviezen zijn echter verstrekt en alle kinderen zijn aangemeld op het vervolgonderwijs. Maar
natuurlijk wensen we jullie alvast veel succes!
In de maanden april en mei valt er weer te genieten van veel vrije dagen. Kijkt u goed op de maandkalender en op
de website! Ook staan er weer leuke en sportieve activiteiten op de planning, zoals de ‘Koningsspelen’ op 21 april
en de schoolsportdag op 19 mei a.s. Zonder hulp van ouders kunnen deze activiteiten voor de kinderen niet
plaatsvinden. We rekenen op u!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur
Terugblik op activiteiten
Op 20 maart was er een bijeenkomst over ‘andere schooltijden’. Verderop in het Kruisrakkertje vindt u een verslag.
Personeelszaken
Hellen Heinen is weer gestart op maandag en dinsdag in groep 4. Ze heeft op woensdag ouderschapsverlof. De
woensdag, donderdag en vrijdag wordt ingevuld door Ellen Bos.
Via de mail heeft u al kunnen lezen dat Danielle den Drijver per 1 mei een andere baan heeft in Swifterbant. Een
stuk dichter bij huis, dagelijks scheelt dat ruim een uur reistijd. Jammer voor ons, maar we respecteren haar keuze.
Tot de zomervakantie blijft Inge den Boer (samen met Tineke Ouderdorp) voor groep 2.
Alles-in-1: proefproject nieuwe methode
Na de voorjaarsvakantie werken de groepen 5 t/m 8 aan het proefproject ‘Kleding en sport’ van de methode
‘Alles-in-1’. Deze methode integreert verschillende vakgebieden rondom een thema. Wereldoriëntatie, creativiteit
en taal/spelling worden allemaal in dit project verwerkt, waardoor samenhangend onderwijs ontstaat. De
rekenlessen blijven via ‘Rekenrijk’ gaan.
Verkeersexamen groep 7
Groep 7 heeft op donderdag 7 april het theoretisch verkeersexamen. Het praktisch verkeersexamen volgt in de
maand mei. Veel succes!
Waterpolo groep 6
Op 10 en 11 april is het scholieren waterpolotoernooi in ‘De Duker’. Groep 6 doet hieraan mee. Hiervoor is tijdens
het schoolzwemmen volop geoefend. Meer informatie voor groep 6 volgt via de mail. Veel succes!

Ouderbijeenkomst groep 1 en 2
Op woensdag 19 april is er weer een VVE-bijeenkomst rondom het thema ‘Lente— erop
uit’ voor alle ouders van groep 1 en 2. Tijdstip: 8.30 uur. Van harte aanbevolen!
Nieuwe leerlingen: welkom op ‘t Kruisrak!
Groep 0/1: Kenji, Danique
Ouderavond SWV de Eem
Op maandag 5 april is de ouderavond van SWV de Eem. Het samenwerkingsverband organiseert dan een
inspirerende ouderavond met Steven Pont, bekend van het televisieprogramma 'Het geheime leven van 4-jarigen’.
U heeft meer info ontvangen via de mail.
Locatie: Afaszaal De Flint
Meer informatie lezen en inschrijven kan via: www.swvdeeem.nl/ouderavond
Ouderavond 20 maart - verslag
Het vervolg op de ouderavond van 24 januari, over andere schooltijden. Het was een avond waarin terugkoppeling
plaats vond van de eerste ouderavond aan de hand van de uitkomsten van de argumentenkaarten. Terry Singels van
OBS Dalton Corlaer in Nijkerk vertelde haar ervaringen met het traject naar andere schooltijden. Ze werken daar
sinds de zomervakantie met het ‘Vijf gelijke dagen-model’. Ze sprak vanuit de ervaring als ouder, leerkracht en MRlid. Haar verhaal was heel duidelijk en helder. Leerkrachten en ouders stelden vragen aan haar. Ze herkende veel
uit de argumenten zoals die uit de avond van 24 januari zijn gekomen. Ze verwoordde goed de twijfels en
onzekerheden die bij alle betrokken partijen heersen. Het belangrijkse voordeel van het vijf gelijke dagen-model
vond zij ‘de rust in de school’, hetgeen het pedagogisch klimaat en de effectieve leertijd ten goede komt. Ze stelde
zich ook beschikbaar als vraagbaak voor de toekomst en nodigde met name teamleden uit om eens te komen kijken.
Hoe nu verder?
Het personeel wordt op de komende studiedag in mei voorgelicht over de CAO-kant van de invoering van andere
schooltijden. Het team kiest dan voor welk model men wil gaan: het huidige model of het vijf gelijke dagen model.
Dan volgt ook een stemming/enquete onder de ouders. Mocht er overgegaan worden op andere schooltijden, dan
zal dit pas in het schooljaar 2018-2019 het geval zijn. Het komend schooljaar zal dan gebruikt worden om alles voor
te bereiden, zowel voor ouders als school.
In de bijlage van de mail vindt u een weergave van de Powerpoint, zoals die op maandag 20 maart is gebruikt.

Nieuws uit de MR
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de
kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Om u in de gelegenheid te stellen ons te
informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, èn op welke punten
verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij besloten een digitaal oudertevredenheidsonderzoek te doen.
Het is dus nog geen stemming over mogelijk verandering van schooltijden, dat volgt op een later moment voor de
zomervakantie.
Dit tevredenheidsonderzoek geeft de school informatie en vergelijkbare gegevens op als uit het TVO van 2015.
Invullen kan tot en met 10 april. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders
meedoen. Bij voorbaat hartelijk dank!

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.
De bestemmingen van de schoolreisjes (dinsdag 13 juni) worden bij deze kwartaalsluiting bekend gemaakt!
Koningsspelen— vrijdag 21 april
Natuurlijk doen we als sportbasisschool hier aan mee! Op dit moment is hierover het
volgende bekend:
De dag begint om 8.30 uur met een ontbijt op school (niet thuis uitgebreid ontbijten dus!)
Om 9.30 uur worden de Koningsspelen via de televisie en internet geopend door Koning
Willem Alexander en Koningin Maxima. Het lied van Kinderen voor Kinderen ‘Okido’
speelt een belangrijke rol bij de warming-up!
De Ouderraad zal in elk geval ondersteunen bij de ‘catering’ van deze dag.
We willen de dag afsluiten met de bekende ‘wereldlunch’, meer info verderop in dit Kruisrakkertje.
We hopen dus met kinderen en ouders gezamenlijk te lunchen!
De kleuters zijn rond 12 uur klaar, de andere groepen om 14.00 uur (continurooster). En dan begint direct de
meivakantie!
Bericht van de ouderraad
De OR is bezig met voorbereidingen voor Koningsspelen en slotdag. Ook bij de A4d
zal de OR een belangrijke rol spelen.
Er staat een schoonmaakdag/avond gepland op woensdag 12 april a.s. Aanmelden
kan per mail (admin@kruisrak.nl) of bij een OR-lid.
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).
Meivakantie
Vanaf maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei zijn alle leerlingen vrij. Maandag 8 mei beginnen de lessen weer. We
hopen dat iedereen zal genieten van een heerlijke meivakantie!
Schoolsportdag —vrijdag 19 mei 2017
De schoolsportdag is op 27 mei, op sportpark ‘De Vinken’. Ouderhulp hierbij is zeer
gewenst en zelfs noodzakelijk om alles voor de kinderen te kunnen organiseren; meester Ed
Wieggers (groep 5) coördineert dat namens ‘t Kruisrak. Mail naar edwieggers@kruisrak.nl
Noteer dus vast in uw agenda: vrijdagmorgen 19 mei!
Uiteraard is er op school bij juf Bea weer opvang voor kinderen van helpende ouders.
Groep 0, 1 en 2 zijn deze dag vrij!

Avondvierdaagse gaat toch door!
De laatste ontwikkelingen zijn dat er toch een Avondvierdaagse komt. De datum is nu van 9
t/m 12 mei. De informatie voor de scholen is op dit moment niet binnen, hoe de inschrijving
gaat verlopen is dus nog onduidelijk. U krijgt via de mail daar nog informatie over.
Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs
De wet op het Primair Onderwijs biedt ouders van leerlingen op de openbare basisschool de mogelijkheid om GVO
en/of HVO voor hun kinderen aan te vragen. Op school liggen folders (bij de directie) waarin u meer informatie
vindt. U kunt ook altijd één van de MR leden hierover aanspreken.

Om vast te noteren!
14 t/m 17 april
24 april t/m 5 mei
4 mei
9-12 mei
13 – 20 mei
18 mei
19 mei
24 mei
25/26 mei

Paasweekend, vrij voor alle leerlingen
VAKANTIE
Dodenherdenking met deelname van leerlingen groep 7 en 8 van ‘t
Kruisrak en School met de Bijbel Eemdijk
Avondvierdaagse
Expositie schilderijen Ed Heijmans op ‘t Kruisrak
Kleutersportdag (‘s middags)
Schoolsportdag voor groep 3 t/m 8. Groep 0/1 en 2 zijn vrij!
Studiedag team – leerlingen zijn vrij
Vrij ivm Hemelvaartsdag

Ontbijt
Deze dag begint voor alle kinderen in heel Nederland met een ontbijt! Speciaal voor de Koningsspelen
wordt een compleet ontbijt geleverd door de plaatselijke Jumbo. Om half 10 start de warming-up met het
lied van Kinderen voor Kinderen ‘Okido’.
Sport en spel
Vanaf 9.45 uur beginnen we met alle sportieve activiteiten. Eerst komt er een sport- en beweegshow voor groep 1
t/m 8. Dit wordt verzorgd door Ronald McDonald (bekend van de Ronald Mcdonald Huizen).
Daarna gaan we verder in groepen waarbij de leerlingen gemixt worden. Ze gaan dan langs diverse activiteiten, o.a.
bubbelvoetbal, funkey hockey en nog veel meer. U bent vanaf half 11 van harte welkom om te komen kijken.
Wereldlunch!
Sporten maakt hongerig, we willen daarom deze ochtend afsluiten met een gezamenlijke maaltijd, een
‘wereldlunch’. Daar hebben we uw hulp bij nodig!
Wat is de bedoeling?
We willen met elkaar een groot buffet maken van lekkernijen uit alle culturen die we hier op school hebben. ’t
Kruisrak is een kleurrijke school en daar zijn we trots op!
Van Turkse pizza tot Italiaanse pasta, van Hollandse pannenkoeken tot Poolse lekkernijen!
Net als bij het jaarlijkse kerstdiner hopen we dat iedereen iets aanlevert voor het buffet. Denkt u er wel aan dat wat
u maakt, makkelijk voor kinderen te pakken moet zijn als ze langs het buffet lopen.
Bijvoorbeeld stukjes pizza, gesneden rauwkost of fruit, stokbrood, poffertjes, bladerdeeghapjes etc. Liever géén soep
of ijs.
Uiteraard hoeft u niet voor alle 200 kinderen iets aan te leveren: qua hoeveelheid moet u denken aan hapjes voor
ca. 15 kinderen. Als iedereen dat aanhoudt, hebben we naar verwachting ook genoeg voor de aanwezige ouders.
Dan kunnen we gezellig met kinderen en ouders eten! De ouderraad zorgt voor borden, bekers en bestek!
De kleuters kunnen na de lunch mee naar huis!
Voor de kinderen vanaf groep 3 is de verwachte eindtijd uiterlijk 14.00 uur.
Dan is het ook meivakantie t/m vrijdag 5 mei.
Geef door wat uw bijdrage is!
U begrijpt dat we graag vooraf ongeveer willen weten wat er allemaal komt.
Graag dus uw reactie doorgeven aan de leerkrachten. Dat kan op de volgende manieren:
 Op papier: noteer uw gerecht op de intekenlijst die bij de klassen hangt (vanaf 10 april).
 Per mail: geef uw gerecht/hapjes door aan de leerkracht, dan noteren wij het op de lijst
U krijgt daarna nog even praktische informatie over hoe laat, waar en wanneer het aangeleverd kan worden.
Samen lunchen met kinderen, ouders en leerkrachten; gezellig!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Team en ouderraad ’t Kruisrak

