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Beste ouders/verzorgers,
De laatste periode van het schooljaar 2018-2019 staat voor de deur!
De sportdag en het schoolreisje zijn iets om naar uit te kijken. De
Avondvierdaagse staat in de gemeente Bunschoten in juni op de
agenda.
De CITO-toetsen van de laatste periode worden ook nog
uitgevoerd. Het team heeft nog een studiedag op op maandag 17
juni a.s., aansluitend op de vakantieweek in juni.

www.kruisrak.nl

Personeelszaken

Naast hard werken voor leerlingen en leerkrachten zijn er ook nog
de nodige vrije dagen. Kijkt u goed op de agenda in Parro
hiervoor!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur
Terugblik activiteiten
Groep 7 heeft meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen.
Allemaal geslaagd! Goed gedaan hoor.Het praktisch
verkeersexamen is op donderdag 16 mei. De route is bekend,
de kinderen kunnen aan de slag met het oefenen.
Het was een groot feest op vrijdag 12 april bij de
Koningsspelen! Na de warming-up met de Pasapas werd er
buiten heerlijk gesport. Met als afsluiting een fantastische
wereldlunch, gemaakt door alle ouders. Dank!
Groep 6 heeft enthousiast en met veel plezier meegedaan aan
het waterpolotoernooi in ‘De Duker’. Onder leiding van
collega Jetty en Chantal hadden ze veel plezier, ze zijn niet in
de prijzen gevallen.

U heeft het via Parro kunnen
lezen, Tess is geboren!
Felicitaties voor Ruud en
Bianca!
Inmiddels is bekend geworden
dat collega Hellen zwanger is.
Felicitaties voor Hellen en
Wilbert. Hellen gaat na de
zomervakantie met verlof.
Nieuwe schooljaar
De voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar zijn
begonnen. Zoals eerder gemeld
gaan we werken in 8 groepen.
Welke leerkracht voor welke
groep komt te staan wordt in de
komende maand duidelijk.
Zodra het definitief is en de MR
heeft ingestemd met het
formatieplan, worden de ouders
via de mail geinformeerd.

Schoolreisje dinsdag 28 mei!
Nadere info volgt via de leerkrachten. Veel
plezier allemaal!

Avondvierdaagse (25 – 28 juni)
De inschrijving wordt gedaan door de AC. Via de
mail wordt hierover nog informatie verstuurd.
Voor alle duidelijkheid nogmaals: de
leerkrachten lopen niet mee, u moet zelf uw kind
begeleiden tijdens het wandelen. Meer info op de
website van de Avondvierdaagse Bunschoten!

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

Koptelefoons!
De school heeft in de afgelopen jaren voor honderden euro’s aan koptelefoons
voor bij o.a. de Chromebooks aangeschaft. Een flinke aanslag op ons budget.
Herhaaldelijk gaan ze kapot in het gebruik door de kinderen. We zijn nu aan
het denken over een mogelijke oplossing.
U kunt ons helpen door uw kind eigen oordopjes mee te geven die ze in hun
eigen la kunnen bewaren. Het is dus voor eigen gebruik. Dat is ook nog
hygienischer. Heeft u thuis oordopjes, geef ze mee aan uw kind. Ook extra
oordopjes zijn altijd welkom. Alvast hartelijk dank!

Nieuws van de AC
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 2019) geldt een bedrag
van 30 euro, na 30 april 25,00 euro.

Concept vakantierooster
eerste dag

laatste dag

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

De vrijdagen voor de kerst-, voorjaars- en zomervakantie zullen ook
vrij zijn. In de eerstvolgende MR wordt het complete rooster
vastgesteld.

Om te noteren..
23 mei
24 mei
28 mei
30 en 31 mei
5 juni
10-14 juni
17 juni
19 juni van 12.00-14.30

kleutersportdag
schoolsportdag (groep 1 en
2 zijn vrij).
schoolreisjes groep 1 t/m 7
vrij ivm
Hemelvaartsweekend
MR vergadering
vrij – Pinkstervakantie
vrij ivm studiedag
kleedjesmarkt (nadere info volgt)

Texel

Groep 8 heeft genoten van een
prachtig schoolkamp!
Welkom op ‘t Kruisrak!
Groep 1: Daya, Dilan, Filip, Wilan, Pawel, Amelia
Groep 2: Mats
Groep 6: Leon

Schoolsportdag —vrijdag 24 mei 2019
De schoolsportdag is op 24 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 24 mei!
Uiteraard is er op school bij juf Bea weer opvang voor
kinderen van helpende ouders.
Groep 1en 2 zijn deze dag vrij!
(de kleutersportdag is op donderdag 23 mei op ‘t Kruisrak; ouders zijn
dan welkom om te kijken!)

Dankzij de hulp van ouders bij
het rijden is iedereen vrijdag 26
april weer veilig thuisgekomen
en kon de meivakantie beginnen.

