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Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie is voorbij, het nieuwe schooljaar 2017-2018 gaat van start! Na de grote
schoonmaak is alles weer ingericht.
De eerste ouderavond is op dinsdag 29 augustus. Een avond waar we over het nieuwe
schooljaar info geven, met ook een centraal gedeelte over de komende nieuwe
ontwikkelingen. Verderop in het Kruisrakkertje vindt u de ‘agenda’ van deze avond.
Samen met elkaar (ouders, kinderen en leerkrachten) hopen we er weer een goed jaar van
te maken!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur OSBS ‘t Kruisrak
Maandag 21 augustus 2017—eerste schooldag
Wij hopen u allen weer gezond en uitgerust na de zomervakantie terug te zien op maandag 21 augustus. We willen
dan met u samen het schooljaar starten door u uit te nodigen op onze inloopochtend.Tussen 8.30—9.15 uur staat
de koffie klaar op Vogelpad 3 en kunt u uw kind naar de klas brengen. En het is natuurlijk gezellig om met andere
ouders weer even bij te praten. U bent welkom!
Dinsdag 29 augustus 2017 – welkom!
Op deze avond staat de informatie-avond/ouderavond gepland! Met vooral aandacht voor wat er het komend
schooljaar in alle groepen op het programma staat. Naast info uit de groepen wordt op deze avond
uitleg gegeven over o.a. de start met het ouderportaal van ParnasSys.
19.00 - 19.15 uur
inloop
19.15 - 20.00 uur
uitleg over het programma van groep 1, 2, 5 en 6
20.00 - 20.30 uur
centrale uitleg in de hal, koffie
20.30 - 21.15 uur
uitleg over het programma van groep 3, 4, 7 en 8
Oudervertelgesprekken
In de week van de ouderavond starten we de jaarlijkse ‘oudervertelgesprekken’.
Het is de bedoeling dat u over uw kind aan de leerkracht vertelt. Dat kunnen allerlei
praktische bijzonderheden zijn, maar ook zaken waarvan u denkt dat uw kind nodig heeft
aan ondersteuning in de klas. Het is prettig om met elkaar van gedachten te wisselen over
het welbevinden en de betrokkenheid van uw kind, zowel thuis als op school. Elk kind
wordt gezien! Eventuele aandachtspunten komen er vanzelf wel uit. Zo maakt u samen
met de leerkracht een goede start van het schooljaar.

U krijgt van de leerkrachten tijden door waarop u kunt afspreken. Bij het lokaal zal ook een intekenlijst hangen.Op
de ouderavond van 29 augustus kunt u daar al op intekenen.
Gezocht: Bieb-ouders en ouders voor de OR
In het nieuwe schooljaar is er ruimte voor nieuwe bieb-ouders, om te helpen bij
‘Bibliotheek op School’ op dinsdagmiddag of donderdagochtend. Aanmelden kan bij
collega’s Jetty Voois (jettyvoois@kruisrak.nl) of Bea van Laar (beavanlaar@kruisrak.nl).
Ook de OR zoekt nog versterking: aanmelden kan bij Suzanne Koelewijn of één van de
andere OR-ouders.
Voor en na– schooltijd: praktische info nog even op een rijtje!
De deuren gaan voor ouders om 8.15 uur open. Ouders kunnen hun kind dan inschrijven voor het overblijven of
iets melden bij de leerkrachten. De leerkrachten zitten voor schooltijd in de hal op Vogelpad 3.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.15 naar binnen gebracht worden. Let op, de leerkracht is vanaf 8.20
uur in de klas, dan is er pas toezicht!
Om 11.45 uur en ‘s middags om15.15 uur kunnen de kleuters uit de klas opgehaald worden. Dit in verband met de
drukte rondom de ingang van de kleuters. Voor ouders en leerkrachten is het soms onoverzichtelijk. Vandaar het
verzoek om de kinderen uit de klas op te halen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Graag wachten tot
de leerkracht de buitendeur openzet.

Groep 3 t/m 8
Bij het aangaan van de school gaat een automatische bel. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 gaan om 8.25 uur (als de bel
gaat) rustig naar binnen.
’s Middags gaat de bel om 12.55 uur.
Ouders die tussendoor een kind komen ophalen of kinderen die te laat zijn, moeten de deurbel gebruiken op het
hoofdgebouw. Deze bel zit naast toegangsdeur van groep 1 en 2. Er zijn geen deurbellen bij de andere ingangen.
Jaarplanning en schoolgids
In het nieuwe schooljaar ontvangt u weer een praktische kalender, waarop de activiteiten genoteerd staan. Kijk ook
op de online agenda via de website! De nieuwe schoolgids is te bekijken op onze website
Fietsen parkeren
Kinderen uit groep 1 en 2 mogen vanaf 8.15 uur naar binnen op Vogelpad 3. De
toegangsdeur zit rechts onder de overkapping tussen de 2 gebouwen. Kleuters die op de
fiets zijn kunnen hun fiets parkeren direct na binnenkomst op het plein, bij het hek.
Kinderen uit groep 3 t/m 6 gebruiken de ingang (en dus ook de fietsenrekken) aan de
andere kant van het nieuwe gebouw (bij het voetbalveld, de kant van de Westsingel).
De kinderen uit groep 7 en 8 komen ook naar het plein op Vogelpad 3. Zij mogen hun
fiets parkeren op het stuk plein voor de overkapping.
De leerkrachten die voor schooltijd als pleinwacht op het plein lopen, zijn herkenbaar aan de oranje hesjes, zodat u
hen gemakkelijk kunt vinden op het plein.

Schooltijden van dit schooljaar
Op 't Kruisrak gelden de volgende schooltijden (zie ook www.kruisrak.nl>de school>schooltijden)
Groep
1 t/m 3:
Groep 4 t/m 8:
8.30-11.45 uur
8.30-11.45 uur (op woensdag tot 12.15 uur)
13.00-15.15 uur
13.00-15.30 uur
Alle groepen zijn op woensdagmiddag vrij. Groep 1 en 2 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.
In de maand september volgt een ouderpeiling over ‘andere schooltijden’ in 2018/2019.
Fruitdagen
Elke dinsdag, woensdag en donderdag is het brood– en fruitdag. Groente (komkommer, tomaat)
mag natuurlijk ook. En anders een gezonde boterham. Op maandag en vrijdag is een gezond
tussendoortje natuurlijk ook prima, maar dan mag een gewoon schoolkoekje ook.
Graag een etui!
We willen u verzoeken om in het nieuwe schooljaar eigen
pennen, stiften e.d. in een etui mee te laten nemen. Dit etui moet
uiteraard in een laatje passen! Gelieve dus geen pennenbakken
mee te geven. Hartelijk dank voor uw
medewerking!
Overblijven (tussenschoolse opvang)
Het overblijven heeft een eigen plek op Vogelpad 1.
Het inschrijven voor het overblijven is wel op Vogelpad 3. Nabij de hoofdingang (de kleuteringang) ligt in de hal de
bekende map op de ladekast. Ook de brievenbus van het overblijven hangt daar. Aanmelden bij coördinator Maria
van Soeren (mariavsoeren@hotmail.com) kan ook.
De tarieven voor het overblijven zijn ongewijzigd in het komend schooljaar: 2,50 per keer, een kaart voor 10 keer
overblijven kost: 20 euro.
Overblijven op woensdag 11.45-12.15 uur
Tip voor ouders van kinderen uit groep 1, 2 en 3: deze leerlingen kunnen op woensdag tot 12.15 uur overblijven.
Kosten: 1,00 per keer, een kaart voor 10 keer kost € 7,50. Er wordt niet gegeten met de kinderen.
Heeft u bij het uitgaan van de school te maken met kinderen die om 15.15 uitgaan én om 15.30, dan is het altijd
mogelijk om de kinderen uit groep 1, 2, of 3 een kwartiertje bij de leerkracht te laten (zonder kosten). De kinderen
kunnen dan om 15.30 uur worden opgehaald, tegelijk met oudere broertjes/zusjes.
Graag wel even melden bij de leerkracht als uw van deze mogelijkheid gebruik wilt maken!
Stagiaires
In het komend schooljaar zullen er van diverse opleidingen weer stagaires komen. Op dit moment zijn de volgende
afspraken bekend:
Floor de Boer ( MBO onderwijsassistent)
groep 1
Funda Bozkurt (MBO zorg en welzijn)
groep 1
Dunja Nijholt (PABO)
groep 6

Om vast te noteren
Dinsdag 29 augustus
vanaf 30 augustus
vrijdag 8 september
zaterdag9 september

-

woensdag 13 september
woensdag 13 september
vrijdag 15 september
woensdag 27 september

-

ouderavond- info nieuwe schooljaar
oudervertelgesprekken
Kunstroute in de school (15.00-21.00 uur)
Kunstroute (10.00-17.00 uur) met deelname José van Schellen en
Ed Heijmans
start cursus Taal en Ouderbetrokkenheid
VVE voor ouders groep 1 en 2
ANWB Streetwise voor groep 1 t/m 8
Groep 1 en 2 vrij

Onderstaand artikel komt van de Gemeentepagina uit De Bunschoter van 12 juli j.l. Ter info!

