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De open week in oktober was weer een gezellig drukke week. We hebben op de opa– en omadag genoten van het
enthousiasme bij beide generaties. Hopelijk is iedereen nu weer uitgerust na een weekje vakantie met prachtige
nazomerse dagen! De maand november staat voor de deur, waarin we ons al gaan voorbereiden op het
Sinterklaasfeest .
Voor het team staan er deze maand nascholingen op het programma. We starten 1 november met een studiedag
van onze stichting EemVallei Educatief, waarbij uitwisseling van ‘good practices’ en nieuwe thema’s (zoals het
werken met portfolio’s) op de agenda staan. Verder is er deze maand herhaling van BHV (eerste hulp aan
kinderen). We blijven in ontwikkeling!
Zoals bekend werken we met twee rapporten, naast natuurlijk het oudervertelgesprek aan het begin van het
schooljaar. Gelukkig zijn veel ouders hier geweest, want dit is belangrijk voor de samenwerking tussen school en
ouders. Dat komt ten goede aan de ontwikkeling van uw kind(eren)! Bent u niet geweest? Dat is een gemiste
kans! Neemt u contact op met de leerkracht indien er nog bijzonderheden te melden zijn.
Het eerste rapport komt begin februari uit ParnasSys. Mocht er aanleiding zijn voor een eerder
voortgangsgesprek, dan is dat uiteraard af te spreken. Dat kan zowel op verzoek van de leerkracht als van ouders
zijn.
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur OSBS ‘t Kruisrak
Terugblik activiteiten
De open week en de Kinderboekenweek waren weer gezellig en druk bezocht. De Bruna –actie heeft ook
weer geld opgeleverd voor de school. De foto’s zijn te zien op Facebook en website!
Op 4 oktober hebben de collega’s van groep 1 en 2 een nascholing
gevolgd over het programma ‘Bereslim’ (voor de taalontwikkeling van
kleuters), logopedie en executieve functies bij kleuters.
Op donderdag 5 oktober is een ruime afvaardiging van ‘t Kruisrak naar
Den Haag afgereisd, om de landelijke stakingsbijeenkomst van ‘Po in actie’ bij te wonen. Het gaat hierbij
om verlaging van de werkdruk, salarisverhoging (vergelijkbaar met VO) en vooral om de gevolgen hiervan
voor toekomst van ons onderwijs: het tekort aan leerkrachten als er niets gedaan wordt. We hopen
uiteraard dat de nieuwe regering hier wat mee gaat doen.

Op vrijdagmiddag 13 oktober werd de voorleeswedstrijd gehouden.
Kandidaten uit groep 7 en 8 deden hieraan mee. De vakjury Amal Al
Zabe (ouder), Rody Koelewijn (De Boei) en Romy de Boer (taalklas)
én de publieksjury (alle kinderen) kozen voor Jarno uit groep 7. Hij is
de voorleeskampioen van ‘t Kruisrak en zal de school in de volgende
ronde vertegenwoordigen. Gefeliciteerd!
Complimenten aan alle voorlezers: Tyrone, Bram, Samy, Iris, Lindy en
Jarno!
Op woensdag 25 oktober was het schoolschaaktoernooi in het Denksportcentrum. Het was buitengewoon
succesvol, want ‘t Kruisrak is KAMPIOEN! Geweldig gedaan door onze leerlingen: Kim, Kevin, Ahmed,
Piotr, Wesley, Arjan, Elvira, Davey, Einar, Kris, Samy en Tyrone. Geweldig gedaan!
Individueel waren er ook nog prijzen voor Elvira, Ahmed en Tyrone.

Behalve schoolschaken deed op woensdagmiddag 25 oktober ook een Kruisrakker mee aan de
voorleesmarathon in de bibliotheek. Het betrof een voorleesmarathon met favoriete verhalen uit de Bijbel.
Damian uit groep 6 deed hieraan mee en las het verhaal van David en Goliath voor. Hij deed het prima!
Schoolfruit vanaf de week van 13 november
Zoals u wellicht gelezen heeft, zijn we weer ingeloot voor het gratis EU-schoolfruit.
Gedurende 20 weken wordt er op dinsdag, woensdag en donderdag fruit/groente
uitgedeeld. We zijn erg blij hiermee! We hopen volgende week te horen wanneer de
leverdag is; wellicht moeten we de vaste fruitdagen aanpassen. Dat hoort u dan via de mail
van ons!
Nationaal Schoolontbijt op donderdag 9 november
We zijn dit jaar ook ingeloot bij het Nationaal Schoolontbijt. Op donderdag 9
november a.s. doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt! Uw kind hoeft dus thuis
niet te ontbijten. Via een speciale nieuwsbrief van de organisatie (via de e-mail) krijgt u
uitgelegd wat de kinderen als ontbijt krijgen. Nadere info volgt dus nog.
Batterijen sparen
Lege batterijen kunnen nog steeds op school ingeleverd worden; de inleverbus staat in de grote hal (bij de
wasbak). Elke kilo levert een spaarpunt op, die door de school ingewisseld kan worden voor
waardebonnen. Dus lever uw lege batterijen in op school, het komt ten goede aan de kinderen!

Nieuws vanuit de MR!
Op 4 oktober werd er vergaderd door de MR. De uitslag van de ouderpeiling is besproken. Via de mail
heeft u hier uitsluitsel over gekregen. Volgend schooljaar gaan we over op het continurooster: 4 dagen tot
14.30 uur, de woensdagmiddag blijft nog vrij. Op donderdagavond 26 oktober was er een spreekuur om
eventuele vragen te stellen en zorgen te delen. Daar is door twee ouders gebruik van gemaakt.
De zorg betrof o.a. de vraag of de kwaliteit van het onderwijs door invoering van het continurooster in
gevaar komt. Wij verwachten dat, door het verdwijnen van de lange middagpauze, het pedagogisch
klimaat verbetert en er meer rust in de school komt waardoor kinderen in de ‘flow’ van het leren blijven.
Dat komt zowel de leerling als het werk van de leerkracht ten goede. Er verandert niet inhoudelijk iets aan
ons onderwijs door de invoering van andere schooltijden.
Nieuws vanuit de Ouderraad – samen werkt het!
Op 18 november is de intocht van Sinterklaas alweer.
Daarom gaan wij op vrijdagavond 17 november om 18:00 uur de school in
Sinterklaas sfeer brengen. Heeft u zin om te komen helpen? U bent van harte
welkom om dit samen met ons te doen.
We gaan er een leuke, gezellige en vooral onvergetelijke tijd van maken voor alle Kruisrakkers!
Nieuwe leerlingen – welkom!
Groep 1: Anisa, Xavi, Sammy
Bieb op School
Onze leesconsulent Tamara is in de afgelopen periode in alle klassen op bezoek
geweest in het kader van de Kinderboekenweek.
Cursus Taal & Ouderbetrokkenheid
De organisatie SOVEE is bezig met een cursus ‘Taal & Ouderbetrokkenheid’, voor
ouders met een anderstalige achtergrond. Er wordt vooral taalles gegeven over wat er allemaal op school
gebeurt en wat kinderen leren. De aftrap was op in september, u kunt zeker nog aansluiten bij de thema’s
vanaf 8 november. De laatste bijeenkomst is op 22 november a.s.
Om vast te noteren (zie ook jaarkalender!)
woensdag 1 november
Studiedag, alle kinderen zijn vrij!
woensdag 8 november
VVE- ouderbijeenkomst groep 1 en 2.
donderdag 9 november
Nationaal Schoolontbijt
woensdag 22 november
Afsluiting taalcursus ‘Taal en ouderbetrokkenheid’
dinsdag 28 november
Schoolschaatsen groep 6, 7 8.
Onderwijsmarkt in Oostwende 19.00-20.30 uur

Ter info, naar aanleiding van het Nationaal Schoolontbijt...:

KlasseContact in groep 4
Loïs uit groep 4 kan door ziekte langdurig niet naar school. Gelukkig biedt
KlasseContact sinds deze week uitkomst: met de interactieve beeld- en
geluidsverbinding kan ze lessen volgen op afstand. Vanaf de laptop of tablet
bestuurt Loïs vanuit huis ‘de Klasgenoot’, een apparaat met 360 graden-camera,
die in de klas staat. De leerling kan de camera draaien om rond te kijken in de
klas en inzoomen op het bord. De Klasgenoot wordt mogelijk gemaakt door
KlasseContact; een landelijk project van EDventure en het KPN Mooiste
Contact Fonds. Het doel van KlasseContact is zorgen dat leerlingen die vanwege
een chronische of langdurige ziekte niet naar school kunnen, toch lessen kunnen volgen. Dit om te
voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen en een leerachterstand oplopen. We zijn erg blij
dat dit mogelijk is!

‘t Kruisrak tekent voor Kika!
Wij organiseren samen met Tekenfund(.nl) een leuke tekenactie waarmee we
geld willen inzamelen voor Kika. De aanleiding hiervoor is natuurlijk onze
leerling Loïs uit groep 4, die op dit moment in een behandeltraject zit naar
aanleiding van het ‘zieke bolletje in haar hoofd’. We willen als school iets doen
voor Loïs en andere kinderen die hiermee te maken hebben of krijgen.
Vandaar deze tekenactie!
In iedere klas tekenen, schilderen of krijten ze met een ongekend enthousiasme de mooiste tekeningen.
Van hun eigen tekening ontvangen ze in ieder geval een eigen wenskaart met tekeningopdruk gratis, maar
het gaat er natuurlijk ook om dat ze zo veel mogelijk producten verkopen aan familie, vrienden, buren en
kennissen. De producten met tekeningopdruk zijn bijvoorbeeld wenskaarten, placemats, broodtrommels,
onderzetters en handige mokken. Stuk voor stuk unieke, maar vooral ook handige producten van hoge
kwaliteit.
De leerlingen ontvangen een persoonlijke verkoopfolder waarop de tekening is afgedrukt, zodat zij aan u
tonen kunnen hoe mooi de tekening is geworden. In de verkoopfolder staat tevens hoe eenvoudig het is de
eigen webshop van het kind bezoeken en te promoten. In de eigen webshop van het kind ziet u alle
verkrijgbare artikelen en kunnen geïnteresseerden heel gemakkelijk bestellen en direct online afrekenen.
Dat scheelt ons uiteindelijk tijd en het is ook nog eens een stuk veiliger voor de kinderen zelf! Ze gaan niet
met contant geld over straat.
Tussen 6 november en 20 november hopen we met z’n allen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ons
goede doel door de verkoop van de producten. Na de verkoopperiode worden de bestellingen
geproduceerd en na ongeveer 2 weken afgeleverd op school. Voor Sinterklaas zijn de producten dan
binnen! Via de kinderen komen de bestellingen naar huis om vervolgens te worden uitgedeeld aan de
kopers. Dat zijn de leukste momenten, waarop de ‘kunstenaars’ vol trots hun kunstwerken kunnen tonen.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de leerkracht van uw zoon of dochter
Tip: met het oog op het komend schooljaar (continurooster) is het misschien leuk om voor uw kind een eigen
unieke broodtrommel te bestellen! Handig bij de lunch op school!

