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Terugblik activiteiten 

De open week was weer gezellig en druk bezocht. De Bruna–

actie heeft ook weer geld opgeleverd voor AVI-leesboeken. 

 

Deze kinderen hebben meegedaan aan het schaaktoernooi op 

woensdag 30 oktober. ‘t Kruisrak is tweede geworden! Goed 

gedaan hoor! Met ook nog 4 individuele prijzen was het een 

geslaagd toernooi. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

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 nu iedereen weer uitgerust na een weekje 

herfstvakantie.  

Er is een landelijke actiedag voor het basis- en voortgezet onderwijs op 

woensdag 6 november. Stichting Eemvallei en ‘t Kruisrak steunen 

deze actiedag zeer zeker!  Deze dag stond voor onze kinderen al 

genoteerd als een vrije dag, aangezien er een studiedag gepland staat. 

Als het goed is heeft u daar dus al rekening mee gehouden. De 

teamleden maken zelf de keus of ze gaan staken of dat ze deelnemen 

aan de studiedag. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Roelien Reichardt, directeur sport obs ‘t Kruisrak 

 

 

 

 

 

Op de dag van de 

leerkracht  (5 oktober) zijn 

we verwend door 

leerlingen, ouders en 

STEV. Met bloemen, fruit 

en een Spakenburgs hart 

zijn we deze dag goed 

doorgekomen!  

Hartelijk dank!

! 

 

Eikenprocessierups 

Tot op heden is er geen bericht van de gemeente gekomen 

over ons verzoek om de twee eiken te mogen vervangen door 

andere bomen. Wordt vervolgd! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de AC – samen werkt het! 

De mailing voor de betaling van de 

ouderbijdrage is verstuurd. Wij hopen alle 

betalingen in november binnen te hebben. 

Vragen hierover? mail naar ac@kruisrak.nl 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de AC 

Op 16 november is de intocht van 

Sinterklaas alweer. Daarom gaan wij op 

vrijdagavond 15 november vanaf 17:00 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! 

 

 

 

 

 

De donkere 

dagen komen er 
weer aan. Denkt 

u aan de fiets-
verlichting van 

de kinderfietsen! 
Voor de 
verkeers-

veiligheid van 
groot belang! 

Nationaal Schoolontbijt op donderdag 7 november 

We zijn dit jaar ook ingeloot bij het Nationaal Schoolontbijt. Op donderdag 

7 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.  

 

 

 

Inspectiebezoek donderdag 17 oktober 

 

Het leerplichtonderzoek van de inspectie is 

goed verlopen. Er zijn drie klassen geteld 

en doorgenomen. Samen met de 

leerplichtambtenaar van de gemeente is 

o.a. gesproken over de regels van de 

verzuimadministratie, te laat komen en 

bijzonder verlof.  

Het officiële verslag is nog niet binnen, 

daar is het wachten nog op. 

 

Schoolfruit vanaf woensdag 13 november 

 

Zoals u wellicht gelezen heeft, zijn we weer 

ingeloot voor het gratis EU-schoolfruit! 

Gedurende 20 weken wordt er op woensdag, 

donderdag en vrijdag fruit/groente 

uitgedeeld. We zijn erg blij hiermee!. De 

fruitdagen verschuiven dus naar deze dagen. 

Maar natuurlijk mag u uw kind elke dag fruit 

meegeven..! 

 

 



 
 

 

                                  

  

Om te noteren.. 

➢ woensdag 6 november – studiedag / staking 

(alle kinderen zijn dus vrij!) 

➢ woensdag 13 november - VVE bijeenkomst 

voor alle ouders van groep 1 en 2 

➢ dinsdag 26 november – kwartaalsluiting 

➢ donderdag 5 december – viering 

Sinterklaasfeest 

➢ vrijdag 6 december: kleuters zijn vrij 
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Voorleeswedstrijd! 

Op vrijdagmiddag 18 oktober 

vond de jaarlijkse 

voorleeswedstrijd plaats. Wie 

zou de voorleeskampioen van ‘t 

Kruisrak worden? Het ging 

tussen deze kinderen uit groep 7 

en 8: Kevin, Arjan, Damian, 

Kausar, Fenne en Rick. 

 

En de winnaar is.... Fenne! Het 

niveau lag hoog, het was 

spannend. Kevin eindigde als  

‘aanstormend talent’ als tweede 

(en is daarmee reserve voor de 

volgende ronde). Alle 

deelnemers: goed gedaan! 

En Fenne veel succes toegewenst 

in de volgende ronde! 

Dank aan de jury: Prisca (van De 

Boei), Jarno (de kampioen van 

vorig schooljaar) en juf Marja. 

 

 

 

Naschoolse typecursus 

Bij voldoende aanmeldingen komt er vanaf januari 

2020 de mogelijkheid voor het volgen van een cursus 

computertypen op ‘t Kruisrak. Dit wordt verzorgd 

door Typeschool Amersfoort (Lambertine ter Haar). 

Op dit moment zijn er vier aanmeldingen, nog niet 

voldoende dus om het op onze school te organiseren. 

Ouders van groep 6, 7 en 8 ontvangen per mail 

nogmaals de info hierover. 

 

 

Schoolkalender in Parro! 

De schoolkalender wordt dit jaar niet op papier 

verspreid. De kalender staat in Parro en in het 

Ouderportaal. Parro als app op uw telefoon of via 

internet op de computer (talk.parro.com)  is onmisbaar! 

 

 

 

http://www.talk.parro.com/

