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De laatste periode van het schooljaar 2016-2017 staat voor de deur. De sportdag is geweest, het schoolreisje en de
slotdag zijn nog iets om naar uit te kijken. De CITO-toetsen van de laatste periode worden ook nog uitgevoerd.
We ronden daarna allerlei zaken af, eind juni zijn alweer de laatste rapportbesprekingen van dit schooljaar. Wat
vliegt zo’n jaar toch weer voorbij! We nemen afscheid van groep 8 met de musical ‘Help we zijn het bruidspaar
kwijt!’ Er wordt al druk geoefend, we zijn natuurlijk heel benieuwd!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur
Terugblik activiteiten
De sportdag op vrijdag 19 mei was weer geslaagd! Er zijn diverse prijzen gewonnen, maar het belangrijkste is dat
kinderen met veel plezier hebben gesport! Op maandag 22 mei hebben we met alle kinderen in de hal stil gestaan bij
de successen van deze dag.
De leerlingen van groep 8 hebben in april de eindtoets gemaakt. De uitslag was na de meivakantie binnen. Er is
gevarieerd gescoord, van 516-549. Gemiddelde score komt uit op 536.7. We zitten hiermee boven het landelijk
gemiddelde. Het landelijk gemiddelde was 535,1. Groep 8 heeft het prima gedaan! Elk kind op zijn/haar eigen
niveau. De basis is gelegd, nu gaat elk kind verder op de VO-school passend bij het niveau van het kind.
Complimenten aan alle kinderen en leerkrachten die de (gedifferentieerde) ontwikkeling van de kinderen door de
jaren heen hebben begeleid. En natuurlijk alle kinderen alvast veel succes in het VO toegewenst!
Schoolreisje dinsdag 13 juni
U ontvangt via de leerkrachten informatie over het schoolreisje van dinsdag 13 juni a.s.!
De bestemmingen nog even op een rij:
Groep 1 en 2: Hans en Grietje - Zeewolde
Groep 3 en 4: Julianatoren - Apeldoorn
Groep 5, 6, 7: Avonturenpark Hellendoorn
Groep 8 is deze dag gewoon op school. Het schoolkamp Texel is van 6-9 juni, dus is dan net achter de rug.
OR-nieuws
Het schoolreisje komt nu erg dichtbij (dinsdag 13 juni a.s.), alle kosten moeten betaald worden.
U kunt de ouderbijdrage (voor zover nog niet gedaan) overboeken naar het volgende rekeningnummer van de
Rabobank: IBAN NL 93 0311 4039 80, t.g.v. St. o.b.s. ’t Kruisrak en onder vermelding van naam en groep van uw
kind(eren). Het bedrag is €45,--. Kinderen die dit schooljaar na 1 januari gekomen zijn betalen € 30,--, na 1 april
€ 25,00.

OR-nieuws: slotdag 30 juni
Op de laatste vrijdag van het schooljaar organiseert de ouderraad altijd een leuke dag om het schooljaar af te
sluiten, de slotdag. We zijn met de voorbereidingen bezig en het belooft weer een leuke dag te worden voor de
kinderen. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing.
We zijn nog op zoek naar ouders, die samen met een leerkracht, een groepje willen begeleiden bij een activiteit in
de wijk. De hulp is nodig tussen 9:45 uur tot ongeveer 11:15 uur.
Aanmelden kan via de mail smkoelewijn@casema.nl of bij Juf Bea.
Het is in elk geval zeker dat er deze dag gewerkt wordt met een continurooster, om 14.00
uur zijn de kinderen uit. De kinderen van groep 1 en 2 zijn rond 11.45 uur vrij, na de
lunch. Voor een lunch wordt gezorgd, door de jaarlijkse traktatie van La Plaza krijgen alle
kinderen een patatje. We hopen dat de kleuters hier natuurlijk ook nog even voor op school
blijven.
Samen maken we er een leuk feest van!

Nieuwe OR leden:
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe OR leden.
Wat doet de OR?
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
OR!
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken?
Je kan je opgeven via de mail smkoelewijn@casema.nl of door middel van een briefje in de OR brievenbus
(deze staat bij het overblijfboek).

Vrije woensdag kleuters
Op woensdag 14 juni (de dag na het schoolreisje) zijn alle kleuters vrij.
Kwartaalsluiting groep 5
Op donderdag 15 juni treedt groep 5 op in het Kruisrak-theater. Ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

Ouderbijeenkomst groep 1 en 2
Op woensdag 21 juni a.s. is er weer een VVE-bijeenkomst rondom het thema
‘Zomer’ voor alle ouders van groep 1 en 2. Tijdstip: 8.30 uur. Van harte
aanbevolen! Het is de laatste bijeenkomst van dit schooljaar.

MR nieuws
Binnen de MR is op 31 mei extra vergaderd, naar aanleiding van het traject rondom mogelijk andere schooltijden.
Het personeel heeft op woensdagmiddag 31 mei voorlichting gehad over de consequenties van andere schooltijden,
in verband met de regelgeving uit de CAO. Daar is al veel onduidelijkheid opgehelderd. Toch is er nog behoefte om
(voordat het team een keuze maakt) eerst nog te gaan kijken bij collega-scholen die al werken met een vorm van
continurooster. In overleg met de MR is daarom besloten de definitieve keuze toch over de zomervakantie heen te
tillen en in september te plannen.
Verder zal het formatieplan 2017-2018 worden besproken in de juni-vergadering. Door vertraging van de financiële
gegevens bij EemVallei Educatief is het op het moment van schrijven nog steeds niet definitief rond. Zo gauw de
MR instemming heeft gegeven, wordt het ook met u als ouders via de mail gedeeld.
Naar aanleiding van de oproep voor een nieuw MR-lid heeft zich één ouder aangemeld. Verkiezingen zijn dus niet
nodig. Michiel de Jong, vader van Emma, is hiermee de opvolger van Ron Baars die in juni afscheid neemt.
Welkom in de MR, Michiel!
Hieronder stelt Michiel de Jong zich aan u voor.
Geachte ouders/verzorgers van osbs 't Kruisrak,
Mijn naam is Michiel de Jong, ik ben 40 jaar, getrouwd met Marieke en vader van 3 dochters: Emma van 5 jaar (groep 1),
Femke van 3 jaar en Lize van 1 jaar.
Ik ben werkzaam als commercieel- en projectmanager bij een consultancy/engineeringbedrijf dat sensornetwerken aanlegt.
Mijn ervaring ligt op het gebied van strategisch beleid, commercie, organisatie en financiën.
Ik stel mij verkiesbaar voor de MR, omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de school
van mijn kind(eren). Ik vind het belangrijk om als ouder mijn verantwoordelijkheid te nemen en me in te zetten voor de belangen
van de school, leerlingen en ouders.
Daarnaast vind ik het leuk om op deze manier de school en de mensen (beter) te leren kennen.
Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Michiel de Jong

Rapportgesprekken
U ontvangt via de leerkracht een uitnodiging voor de bespreking van het laatste rapport. De gesprekken hierover
zijn op dinsdag 27 juni (evt. op woensdag 28 juni). Vanaf groep 5 zijn (indien mogelijk) alle kinderen ook bij dit

gesprek aanwezig.
Zomerlezen met de VakantieBieb!
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen in de zomervakantie is
daarom belangrijk en dat kan heel goed met de gratis VakantieBieb-app van de Bibliotheek.
In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets
leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet
of smartphone te zetten en de e‐ books te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat
de zomer maar komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de
App Store of Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl

Inleveren bibliotheekboeken groep 0, 1 en 2
Graag alle bibliotheekboeken inleveren voor de zomervakantie!!
De bibliotheek is op donderdag 29 juni voor het laatst geopend voor de kleuters.

Om vast te noteren voor het nieuwe schooljaar:
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 (onder voorbehoud)
Op deze dag worden ouders geinformeerd over het nieuwe schooljaar. Tijdstip is nog onbekend, nadere info volgt
nog. In september vinden dan ook de oudervertelgesprekken plaats met de leerkrachten.
Vakantierooster 2017-2018
Hier volgt nogmaals het rooster, aansluitend bij de landelijk vastgestelde data.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekeinde
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

16 oktober 2017
25 december 2017
26 februari 2018
30 maart 2018
27 april 2018
10 mei 2018
21 mei 2018
16 juli 2018

20 oktober 2017
5 januari 2018
2 maart 2018
2 april 2018
11mei 2018
11-mei 2018
21 mei 2018
24 augustus 2018

De vrijdag voor de kerstvakantie, voorjaarsvakantie en zomervakantie zijn ook vrij:
vrijdag 22 december
vrijdag 23 februari
vrijdag 13 juli

De studiedagen 2017-2018:
woensdag 1 november 2017 (bovenschoolse studiedag EemVallei)
donderdag 22 februari 2018 (dag voor de voorjaarsvakantie)
maandag 18 juni 2018 (deze staat nog onder voorbehoud).
Vrije woensdagen kleuters:
27 september 2017
6 december 2017
31 januari 2018
14 maart 2018
13 juni 2018 (afhankelijk van de definitieve datum van het schoolreisje)

De zomervakantie 2017 begint donderdag 6 juli om 15.15 uur voor alle groepen!

