‘t
Kruisrakkertje
’t Kruisrakkertje
oktober 2017

Mei 2016

www.kruisrak.nl

September was een prachtige maand, met veel ouderbetrokkenheid! We hebben veel ouders ontmoet op de
ouderavond, bij de VVE-woensdagochtend, bij de taalcursus en bij de oudervertelgesprekken. Fijn om te ervaren
hoe u als ouder zich bij ‘t Kruisrak betrokken voelt. Hebt u het vertelgesprek gemist, maak dan met spoed een
afspraak met de leerkracht, zodat we samen de beste koers voor uw kind(eren) kunnen bepalen.
U kunt ons altijd per mail bereiken. Het is daarom van groot belang dat u aangemeld bent bij ons
communicatiesysteem. Lukt het niet om aan te melden, kom dan even langs om dit samen op te lossen.
Oktober staat in het teken van de Kinderboekenweek, maar ook voor CODE ROOD, de actiedag van het
basisonderwijs op 5 oktober. De school is dan gesloten, daarover is per mail al informatie verstuurd.
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur OSBS ‘t Kruisrak
Terugblik activiteiten
Het nieuwe schooljaar begon met de inloopochtend op maandag 21 augustus, waarbij we elkaar na de
zomervakantie weer voor het eerst hebben ontmoet. Het was gezellig om elkaar weer te zien en bij te praten. De
ouderavond op dinsdag 29 augustus is goed bezocht! Veel ouders maakten gebruik van deze gelegenheid om meer
te weten te komen over de lesstof en plannen voor het komend jaar. Met o.a. de aankondiging van de invoering van
het ParnasSys ouderportaal en de enquete over de schooltijden.
Het team volgde op woensdag 13 september een cursus over Google Classroom, een organisatietool. Hiermee zijn
er mogelijkheden om met leerlingen te communiceren en opdrachten klaar te zetten in een online klaslokaal. Het is
dus aanvullend op onze methodes en het geeft de leerkracht wel meer flexibiliteit om zijn onderwijs in te richten
aan de hand van leerlijnen. We gaan dit schooljaar proberen hierin stappen te maken, om één en ander binnen een
begrensd gebied al eens uit te proberen.
Op vrijdag 15 september was er de hele ochtend ‘Streetwise’, begeleid door de ANWB. Supergaaf
voor de kinderen om bijvoorbeeld in een echte auto de remproef mee te maken!
Op woensdag 20 september werd collega Bea van Laar in het zonnetje gezet. Ze werkt 40 jaar op ‘t
Kruisrak! Hoewel ze zelf geen ‘feestje’ wilde, hebben we met de kinderen in de hal aandacht aan
dit bijzondere feit besteed. Na schooltijd is het nog gevierd met het team tijdens een higth tea.
Loïs uit groep 4 is op woensdag 27 september op bezoek geweest in haar klas. Fijn! Wat is het een
kanjer.. Ze heeft nog een lang revalidatietraject voor de boeg met bestralingen en chemo. We proberen uiteraard als
school tot steun te zijn en in overleg het onderwijs aan haar vorm te geven. Verder is er met de OR contact over een
actie voor KIKA, om ook zo Loïs en andere kinderen te steunen. Wordt vervolgd!

Open week – met uitzondering van donderdag 5 oktober!
In de week van 2 t/m 6 oktober bent u welkom om een kijkje in de klassen te nemen! Het is handig als u even
doorgeeft aan de leerkracht op welke dag u zou willen komen, zodat de leerkracht overzicht houdt. Om enigszins
de rust in de groepen te bewaken, kunnen ouders maximaal een uur in de groep van hun kind blijven kijken. Er
hangen intekenlijsten bij de klassen. Let op: in verband met de landelijke actiedag op 5 oktober is de school op die
dag gesloten. Graag in overleg met de leerkrachten op een andere donderdag langskomen.
Woensdag 4 oktober is speciaal gereserveerd voor de grootouders. We nodigen de opa’s en oma’s uit om bij hun
kleinkind(eren) te komen kijken!

Kinderboekenweek—actie Bruna
We openen dit boekenfeest op woensdag 4 oktober!
Bruna Van de Geest is aanwezig met een boekenkraam
en heeft een leuke actie voor de schoolbibliotheek. Net
als vorig jaar leveren de kassabonnen weer geld op voor de
school. Als ouders/verzorgers, opa’s, oma’s of andere familieleden een
boek kopen tijdens de Kinderboekenweek bij Bruna, dan graag de bon
inleveren op school. De school mag dan voor 20% van het totale
bedrag van de kassabonnen, leesboeken uitzoeken. Vorig jaar hebben
we zo een mooie aanvulling kunnen kopen voor onze engelse
leesboeken.
Doet u dit jaar weer mee? Spaar mee met kassabonnen, u kunt ze
tijdens de Kinderboekenweek inleveren in de hal!
Voorleeswedstrijd
Op vrijdagmiddag 13 oktober a.s. vindt de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats. Kandidaten uit groep 7 en 8 strijden
om de titel ‘Voorleeskampioen van ‘t Kruisrak’. De winnaar van deze middag mag meedoen aan de regionale
voorronde (begin 2016). Het is altijd spannend om mee te maken en natuurlijk erg goed van alle kandidaten om
mee te doen aan de voorleeswedstrijd. De vakjury en de publieksjury bepalen samen wie de winnaar is. De namen
van de kandidaten zijn op dit moment nog niet bekend, er vinden nog voorrondes in de klas plaats. We wensen alle
kandidaten veel succes!

Verkeer
In verband met de naderende herfst en winter wordt binnenkort de verlichting
gecontroleerd.
Op het Vogelpad is het druk, vandaar ons verzoek om zoveel mogelijk lopend of
op te fiets te komen. Lukt dat echt niet, denkt u dan aan de verkeersregels op het
Vogelpad: parkeren in de vakken, niet op de weg, de draailus moet vrij
blijven voor terugkerende auto's. Uiteraard mag er slechts stapvoets gereden
worden.
Voor de fietsers is er bij beide ingangen een oprit, zodat men makkelijk de stoep op kan. Vriendelijk verzoek aan
ouders en kinderen om niet op de stoep te fietsen. Ook dat is niet toegestaan in het verkeer, dus geeft u alstublieft
het goede voorbeeld. Ook het gras is niet bedoeld als fietspad.
De Peuterhof heeft het verzoek om niet te parkeren op de verkeersdrempel nabij hun ingang.

Nieuws vanuit de MR!
Op 4 oktober wordt er vergaderd door de MR. Op de agenda staat in elk geval de uitslag van de peiling over het
continurooster. Denkt u ook aan het tijdig reageren (voor 1 oktober?). Hartelijk dank!
Nieuws vanuit de Ouderraad – samen werkt het!
De mailing voor de betaling van de ouderbijdrage wordt binnenkort verstuurd. Wij hopen
alle betalingen voor 1 november binnen te hebben.
Verder wordt er samen met het team overlegd over een actie voor KIKA (kinderen met
kanker), ter ondersteuning van Loïs en andere kinderen die hiermee te maken krijgen. U
hoort nog van ons!
Nieuwe leerlingen
In deze rubriek willen we nieuwe leerlingen op onze school van harte welkom heten. In de afgelopen periode waren
dat er best veel:
Groep 1: Sara, Miray, Dunya, Giovanni
Groep 2 Syamand
Groep 3: Hala
Groep 4: Julia
Groep 6: Romaysa, Gosia
Groep 7: Luca
Bieb op School
Onze leesconsulent Tamara is in de afgelopen periode bezig geweest met de aanschaf van
nieuwe titels, ook met het oog op de Kinderboekenweek.
Hulp gezocht
We kunnen nog steeds (groot)ouderhulp gebruiken voor de taalklas!. Met deze extra
helpende handen willen we vooral de Nederlandse taal oefenen, via taalspelletjes etc. Binnen de werkzaamheden in
de klas is dat voor de leerkrachten moeilijk te realiseren. Vandaar dat we erg blij zijn met hulp van ouders en
grootouders. U kunt zich hiervoor aanmelden bij José van Schellen (josevanschellen@kruisrak.nl) of Roelien
Reichardt (admin@kruisrak.nl).
Kwartaalsluiting groep 7 – andere datum
Op dinsdag 7 november vindt in het Kruisrak-theater de eerste kwartaalsluiting van dit schooljaar plaats. Groep 7
zal ‘s avonds voor de ouders en de dag erop voor de leerlingen optreden. Alle ouders van groep 7 krijgen hiervoor
nog een uitnodiging. Let op: deze datum is anders dan in de jaarplanning staat!
Schaaktoernooi woensdag 25 oktober
Leerlingen van ‘t Kruisrak zullen meedoen aan het schaaktoernooi, onder begeleiding van de leerkrachten. Het
toernooi vindt plaats in het denksportcentrum van ca. 13.15-16.15 uur. Supporters zijn welkom!
Zodra hierover meer bekend is, volgt er via de mail informatie.

Fruitdagen
Het laatste nieuws is dat we zijn ingeloot voor EU-schoolfruit! Dat betekent dat we vanaf
13 november a.s. weer op drie dagen in de week gratis fruit uitdelen. Meer info volgt in
het Kruisrakkertje van november. In principe is het elke dinsdag, woensdag en
donderdag brood– of 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.
Stagiaires
In het komend schooljaar zullen er van diverse opleidingen weer stagaires komen. Een aanvulling op het vorige
Kruisrakkertje:
Jan van Willige (ROC Sport en Bewegen)
groep 1, 2, 3, 5en 6 op vrijdag
Jurgen Wouterse (ROC Sport en Bewegen)
groep 1, 2, 3, 5en 6 op vrijdag
Verder komen er af en toe oud-leerlingen een paar dagen stagelopen in het kader van ‘maatschappelijke’ stages.

Herfstvakantie en studiedag
De herfstvakantie begint op maandag 16 oktober a.s. De kinderen zijn vrij t/m vrijdag 20 oktober,
Om vast te noteren (zie ook jaarkalender!)
2 t/m 6 oktober
Open week
5 oktober
Stakingsdag – de school is dicht!
16 t/m 22 oktober
Herfstvakantie
woensdag 28 oktober
Denksporttoernooi: schaken voor leerlingen uit groep 7 en 8
woensdag 1 november
Studiedag
Jeugdsportfonds: alle kinderen moeten kunnen sporten
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee ook het nieuwe sportseizoen. Veel
kinderen proberen nu een nieuwe sport uit, maken vriendjes en ontwikkelen zich op
deze manier spelenderwijs. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit vanwege de
financiële thuissituatie niet is weggelegd. Voor hen is het Jeugdsportfonds in
Bunschoten actief. Het fonds betaalt de contributie en waar nodig de sportattributen
voor kinderen en jongeren uit de gemeente Bunschoten. Deze kinderen worden
aangemeld door een intermediair. Dit is een professional die de gezinssituatie van het
kind kent. Dit kan dus een juf of meester zijn of een jongerenwerker, jeugdhulpverlener
of huisarts. Op ‘t Kruisrak is Roelien Reichardt (directie) hiervoor de contactpersoon.
Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) te kunnen laten sporten? Dan komt uw kind wellicht in
aanmerking om via het Jeugdsportfonds lid te worden van een sportvereniging. Kijk voor de voorwaarden op
www.jeugdsportfonds.nl/utrecht. Voor het doen van een aanvraag, kunt u terecht bij de directie van de school.
kind(eren). “Op deze manier helpen we jaarlijks veel kinderen in de gemeente Bunschoten”, vertelt coördinator
Arianne Niks van het Jeugdsportfonds. “En dat is belangrijk, want een kind verdient het om te kunnen sporten met
vriendjes en vriendinnetjes. Op die manier ontwikkelt het zich op sociaal vlak en natuurlijk ook fysiek. Echter
weten we dat er veel kinderen zijn die onze hulp nodig hebben, maar ons nog niet hebben gevonden.”
Kijk op www.jeugdsportfonds.nl/utrecht voor meer informatie. U kunt het Jeugdsportfonds ook telefonisch
bereiken via 06-20074161 of utrecht@jeugdsportfonds.nl.
Kinderen die liever doen aan culturele activiteiten, zoals dans- of theaterlessen, kunnen terecht bij het
Jeugdcultuurfonds: www.jeugdcultuurfonds.nl/utrecht.

DONDERDAG 5 OKTOBER A.S.
STAKING OP ‘T KRUISRAK!

Op donderdag 5 oktober a.s. gaan basisscholen in Nederland actie voeren,
om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs.
Ook de stichting Eem-Vallei Educatief (waar 't Kruisrak bij hoort) heeft zich
solidair verklaard met deze actie.

't Kruisrak is op donderdag 5 oktober a.s. gesloten!
Heeft u deze dag opvang nodig voor uw kind, dan is het dringende verzoek
om dit zelf te regelen met familie, vrienden of andere ouders van school.
We informeren u daarom tijdig over deze actie, zodat u gelegenheid heeft dit
te gaan regelen. Indien het ondanks uw inspanning niet gaat lukken, dan mag
u contact opnemen met de directie. Mogelijke opvangkosten voor deze dag
zijn voor de ouders, niet voor het schoolbestuur.
Met vriendelijke groeten,
Team en directie ‘t Kruisrak
#pocoderood

Week van de Opvoeding 2017
(Bericht van De Boei)
Van 2 oktober tot en met 8 oktober 2017 vindt de Week van de Opvoeding plaats. Het opvoeden van
kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van
opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet
alleen voor.
De Boei organiseert deze week een aantal activiteiten:
Wat:
Wanneer:
Voor wie:
Plaats:

Opvoedspreekuur
Dinsdag 3 oktober van 10:00 tot 12:00 uur
Alle ouders en opvoeders
De Boei, op de Ree 16, 033 299 29 22

Wat:
Wanneer:
Voor wie:
Plaats:

Mama Café
Woensdag 4 oktober van 9:30 tot 11:00
Ouders met jonge kinderen tot 4 jaar
De bibliotheek, Blokkenmakersteeg.

Wat:
Spreker:
Wanneer:
Voor wie:
Plaats:

Ouderwijsavond media & opvoeding
Justine Pardoen
Donderdag 12 oktober aanvang 19:30
Alle opvoeders en betrokken van kinderen in de basisschoolleeftijd voortgezet onderwijs.
Kostverloren, Kostverloren 2

HEEFT UW KIND EEN SMARTPHONE? DAN IS DEZE AVOND
SPECIAAL VOOR U!
Ouderavond over tieners en (sociale) media
Met gastspreker Justine Pardoen
Op donderdag 12 oktober organiseert De Boei in samenwerking met de GGD en Bureau
Jeugd & Media een avond over sociale media.
Tijdstip: 19:30

-21:00 uur

Locatie: Kostverloren, Kostverloren 2 te Bunschoten
•
•
•

Zijn ze verslaafd aan hun mobiel?
Hoe praat je over sexting?
Hoe voorkom je cyberpesten en wat doe je aan die WhatsApp-groepsdruk?

Tieners zijn vele uren per dag online. De een speelt games, de ander zit vooral op Instagram of YouTube.
De online mogelijkheden passen bij uitstek bij de behoeften op deze leeftijd. Maar dat ze snel een grens
overgaan helaas ook. Dat hoort bij de puberteit. Maar bij de puberteit hoort ook dat ze mediaopvoeding
krijgen. Ze hebben begeleiding nodig: ze zien de wereld vooral vanuit hun eigen behoeften.
Kom maar op met uw vragen! Is het slecht als ze met hun mobiel gaan slapen, als ze elkaar porno sturen
via Whatsapp, veel privacy opeisen of binge-watchen? Hoe kunnen wij als ouders praten over media zonder
dat we precies weten wat ze allemaal doen? En zitten al die media hun huiswerk niet veel te veel in de
weg?
Op deze ouderavond gaat u in gesprek onder leiding van Justine Pardoen van Bureau Jeugd & Media.
Laat u aan het denken zetten over het soort mediaopvoeder dat u wilt zijn.

Zet 12 oktober in uw agenda! Aanmelden is niet nodig. Mocht u specifieke
vragen hebben, dan kunt u deze van te voren mailen naar info@deboeibunschoten.nl. Tot ziens op 12
oktober.
---------------------------------------------------------Sinds 2002 verdiept Justine Pardoen zich intensief in het mediagebruik van kinderen, de gevolgen
daarvan voor de mediaopvoeding, en in de implementatie van mediawijsheid op school. Ze volgt alle
nieuwe ontwikkelingen op de voet (Twittert al vanaf 2007) en vertaalt wetenschappelijke kennis naar de
alledaagse praktijk van ouders, pedagogisch medewerkers, professionals in het onderwijs en de
(gezondheids)zorg, leerkrachten, docenten en andere jeugdprofessionals

