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Geachte ouders/verzorgers,
Om te beginnen wens ik u namens het team een gelukkig en gezond 2018!
We kijken terug op een drukke maar gezellige decembermaand in de school, met een geslaagd Sinterklaasfeest en
een sfeervol Kerstdiner en Kerstviering. Dankzij de inzet van de Ouderraad en alle culinaire bijdragen van
ouders was het weer zeer geslaagd.
Hopelijk zijn alle leerlingen én ouders ook weer bijgekomen van alle drukte en is iedereen weer uitgerust en fit.
We gaan er weer vol energie tegenaan!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur
Terugblik op activiteiten
Het Sinterklaasfeest was weer zeer geslaagd! We hebben genoten van de Pietenfilm
en het bezoek van de Sint op dinsdag 5 december. Foto’s staan op de website!
Er is ook nog geschaatst in Nederhorst door groep 6 t/m 8, met dank aan Heinen &
Hopman en onze Ouderraad.
De Kerstmaaltijd en Kerstviering vormden de afsluiting van het kalenderjaar 2017.
Ook hier waren veel ouders bij betrokken, door o.a. gerechten te maken voor de
Kerstmaaltijd.
Personeelszaken
Op maandag 8 januari start groep 1a, onder leiding van Chantal Vlastuin. In nauwe samenwerking met Bea van
Laar zal zij de jongste kleuters begeleiden. Welkom Chantal!

De MR heeft in december vergaderd. De invoering van het continurooster stond o.a. op de agenda. Dat betekent
het regelen van zaken rondom de pauzes van leerlingen en leerkrachten. De gymtijden zijn op dit moment nog niet
bekend, het wachten is op SRO voor het overzicht van de sportaccomodaties.
Ook de stakingsacties van het basisonderwijs zijn besproken. Meer handen in de klas is noodzakelijk om de
werkdruk te verlagen en elk kind optimaal te bieden wat het nodig heeft.
Verder is er actie ondernomen op verkeersgebied. Het parkeergedrag van zowel ouders van ‘t Kruisrak als van De
Peuterhof is de aanleiding geweest voor bezoek van de wijkagenten tijdens de ‘ochtendspits’. Vooral het parkeren in
de draaicirkel en voor de lokalen van groep 7 en 8 levert problemen op. De agenten onderschrijven dit.

Er is een brief naar de verkeerscommissie geschreven om aandacht hiervoor te vragen. Een parkeerverbod langs de
stoep voor groep 7 en 8 lijkt een oplossing.We willen graag (samen met u) dat alle kinderen veilig naar school
kunnen komen! Nu onstaan er soms zeer gevaarlijke situaties door de blokkade van de weg, die ontstaat door
geparkeerde auto’s. Het verzoek om zoveel mogelijk lopend of per fiets te komen blijft uiteraard van kracht.
Luizencontrole
Na de kerstvakantie vindt weer de controle plaats. Hopelijk zijn alle groepen luisvrij!
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de coördinator van de luizenbrigade, Nynke Boon
(moeder van Zöe uit groep 2). Op onze website vindt u ook info over het herkennen en bestrijden van hoofdluis via
een stappenplan. (www.kruisrak.nl>ouderinfo>luizenbrigade)
Handbaltoernooi
Op zaterdag 13 januari doen de kinderen van groep 8 mee aan het jaarlijkse schoolhandbal-toernooi. In sporthal De
Kuil vindt ‘s ochtends het toernooi voor de meisjes plaats, ‘s middags voor de jongens.
We wensen alle handballers veel plezier en succes toe! Supporters zijn van harte welkom!

VVE ouderbijeenkomst
Op woensdag 17 januari zijn alle ouders van groep 1 en 2 weer welkom om een kijkje te nemen in klas. Aansluitend
wordt informatie gegeven over het thema waarover de kinderen werken. Deze keer gaat het om het thema ‘winter’.
U krijgt ook materiaal mee om thuis te gebruiken. Zo werken ouders en school samen aan de ontwikkeling van de
kinderen!

Open huis op zaterdag 20 januari 2018
Om nieuwe ouders in de gelegenheid te stellen de school te bekijken,
organiseren we op zaterdag 20 januari a.s. een open huis van 10.0012.30 uur. Op deze ochtend is de school weliswaar niet ‘in bedrijf’,
maar we willen met name werkende ouders gelegenheid geven om de
school te bekijken.
Kent u ouders die op zoek zijn naar een school, attendeer ze dan vast op deze datum. Alvast
hartelijk dank!
Op ‘t Kruisrak kunnen natuurlijk gedurende het hele schooljaar leerlingen worden aangemeld. Inschrijven is dus
niet gebonden aan een bepaald tijdstip, daarvoor kunnen ouders altijd een afspraak maken met Roelien Reichardt.

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!
CITO’s in het ouderportaal
In januari worden ook de methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Als alle toetsen klaar zijn zal dit deel ook in
het ParnasSys ouderportaal zichtbaar worden gemaakt. Hierover krijgt u nog bericht.

Nationale Voorleesdagen
Woensdag 24 januari starten de Nationale Voorleesdagen met ‘het Nationaal
Voorleesontbijt’. Tijdens het voorlezen zullen de leerlingen alleen een kleinigheid te
eten krijgen. Het is daarom wel aan te raden gewoon thuis te ontbijten.

Vrije dag kleuters
Op woensdag 31 januari hebben alle leerlingen van groep 1 en 2 een vrije dag.
Sport in januari
Groep 6 start met ‘Feel strong’ bij Waltman Gym. De ouders van deze groep zullen
hier nog verder over worden geinformeerd. Het gaat om 8 lessen op
donderdagmiddag, waardoor de gymles op donderdag tijdens deze periode zal
vervallen.
Nieuwe leerlingen
In deze rubriek willen we nieuwe leerlingen, die de komende periode starten op
onze school, van harte welkom heten.
Hira, Eray, Isabella, Abbudl (groep 1)
Sebastiaan (groep 7)
Welkom op ‘t Kruisrak!
Bericht van de ouderraad
We hebben een hele drukke, maar ook een superleuke tijd achter de rug.
Zo hebben we de school in sinterklaas sfeer gebracht, sinterklaas uitgenodigd om
langs te komen met zijn pieten op 5 dec. En wist u dat er zwarte pieten langs zijn
geweest op school, en dat dit allemaal gefilmd is?
Het kerstdiner, de kerstviering met de kinderen was ook weer een gezellig feest.
We hopen dat alle Kruisrakkers weer een mooie herinnering aan hun schooltijd erbij
hebben gekregen, want daar doen wij het voor!

Namens de hele OR wensen we iedereen een mooi 2018 toe!
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 2018) geldt een bedrag van 30 euro.
Meer info over de ouderbijdrage: mail met Natascha van der Elst
(nataschavanderelst@hotmail.com).
Om vast te noteren!
8 februari
20 februari
22 februari
23 februari t/m 2 maart

- Rapportgesprekken
- Kwartaalsluiting groep 3
- studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
- Voorjaarsvakantie (vrijdag 23 februari zijn de leerlingen al vrij)

