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Terugblik activiteiten 

Het Nationaal Schoolontbijt op 7 november was weer een 

geslaagde activiteit. Het gezond ontbijten en (samen) buiten 

bewegen was één van de speerpunten van het Nationaal 

Schoolontbijt. 

 
 

Het schoolfruit is van start gegaan! De leverancier brengt het 

fruit op dinsdag, vandaar dat de drie fruitdagen nu op 

woensdag, donderdag en vrijdag zijn.  

 

 
De donkere dagen breken 

weer aan. Fietsverlichting is 

van groot belang! 

 

In deze periode worden weer 

meer kinderen met de auto 

naar school gebracht. Dat 

betekent drukte op het 

Vogelpad!  

 

Wilt u zich aan de 

parkeerregels houden en de 

doorgaande weg vrij houden? 

U kunt ook gebruik maken 

van de parkeerhavens aan het 

begin van het Vogelpad. In de 

draaicirkel mag er niet 

geparkeerd worden, daar is 

‘kiss and ride’ de bedoeling. 

Bedankt voor uw 

medewerking! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Op het moment dat dit geschreven wordt, moet Sinterklaas nog op 

school arriveren. De kinderen zijn er klaar voor, de school is helemaal 

in de sfeer gebracht. Dit is overigens gebeurd onder leiding van onze 

AC, waarvoor dank! Het ziet er echt prachtig uit. Direct na 

Sinterklaas beginnen we al met het omtoveren van de school in 

Kerstsfeer! Dan werken we toe naar de Kerstviering en het Kerstdiner 

op woensdag 18 december. En we nemen afscheid van collega Ed 

Heijmans, daar leest u ook meer over in deze nieuwsbrief. 

Voor de laatste nieuwtjes verwijs ik u ook naar de twee info-screens die 

sinds kort in de hal hangen. Ook daar zullen tussendoor 

aankondigingen plaatsvinden, naast uiteraard via de Parro-app. 

Met vriendelijke groeten, 

Roelien Reichardt, directeur sport obs ‘t Kruisrak 

 

 

Heeft u de Parro-app? Mis de 

nooit meer de informatie van 

de leerkracht en download de 

app.. Vraag hulp als het niet 

lukt!

 

 

Alle hulpouders: hartelijk dank voor het  

versieren van de school. 

Het is weer zeer sfeervol gedaan! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderportaal 

De resultaten van rekenen (Getal & Ruimte jr) 

komen ook in het Ouderportaal. Net als bij de 

invoering van Staal betekent dat soms eerst 

even een terugval van de resultaten. Het advies 

aan ouders is dus om niet in paniek hierover te 

raken en uw kind rustig de tijd te geven om de 

nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen. 

Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan 

contact op met de leerkracht. 

 

 

 

 

Nieuwe 

leerlingen 

In groep 1: Sana, 

Arian, Kahin. 

Welkom op ‘t 

Kruisrak!

 

 

Personeelszaken 

Na de kerstvakantie zijn er enkele wijzigingen, 

als gevolg van het afscheid van Ed Heijmans.  

José van Schellen neemt zijn taak over in 

groep 3 op maandag en vrijdag. Ilona van 

Rooijen werkt dan op dinsdag, woensdag en 

donderdag.  

Hellen Heinen start na haar zwangerschaps-

verlof in groep 2 op maandag en dinsdag. Inge 

Hopman gaat dan onder begeleiding van José 

het IB-werk op zich nemen. Ze zullen tot de 

zomervakantie samen de IB-taken uitvoeren.  

Brenda van de Blankevoort is iets minder 

gaan werken, op woensdag neemt Inge Meijer 

haar taak als onderwijsassistent over. 

 

 

 

Schaatsen groep 6,7 en 8 

Dankzij sponsoring van Heinen& Hopman 

kan er dit jaar weer geschaatst worden in 

Nederhorst den Berg. De AC levert ook een 

bijdrage zodat onze kinderen uit groep 6, 7 

en 8 gaan schaatsen. Op maandag 9 

december wordt er geschaatst. Veel plezier! 

 

 

Nascholingen team 

Er vinden regelmatig nascholingen plaats. 

BHV is weer opgefrist. Inge Hopman volgt 

de scholing voor IB-er. Daarnaast volgt Ilona 

van Rooijen een opleiding tot lees- en taal-

specialist en verdiept Ruud Boele zijn 

rekenspecialisme. Als team volgen we 

trainingen ‘EDI’*, om de doorgaande lijn in 

onze instructies te versterken.  

*Expliciete Directe Instructie 

 

 

 

 

Pensioen Ed Heijmans 

Op donderdag 19 december a.s. neemt ‘t Kruisrak afscheid van collega Ed 

Heijmans. Een fijne collega die ruim 42 jaar gewerkt heeft op onze school. 

We gaan hem missen maar zijn natuurlijk blij voor hem dat hij kan genieten 

van zijn welverdiende pensioen, samen met zijn vrouw Anke en hun gezin.  

Het afscheidsfeest zal samen met de kinderen in de ochtend gevierd worden. 

‘s Middags is er vanaf 14.00 uur gelegenheid voor ouders om hem persoonlijk 

de hand te schudden en hem alle goeds toe te wensen. Welkom dus! 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

  

Om te noteren.. 

vrijdag 20 dec  t/m 5 jan Kerstvakantie 

woensdag 18 december Kerstdiner (meer info volgt 

via de mail). 

donderdag 19 december afscheid Ed Heijmans, 

vanaf 14.00 u voor ouders 

maandag 6 januari Eerste schooldag in 2019 –

nieuwjaarsontmoeting met 

koffie/thee 

zaterdag 11januari  Handbaltoernooi in De Kuil 

zaterdag 18 januari  Open Huis 

 

 

 

 

 

Info viering Kerstfeest 

Woensdag 18 december staat in 

het teken van de Kerstviering.  

Op woensdagochtend 18 

december is er alleen voor de 

kinderen ‘s ochtends in de hal 

ook nog een programma, waarbij 

we met alle groepen gezamenlijk 

Kerstfeest vieren.  

 

 
 

Woensdagvond 18 december is 

er het feestelijke kerstdiner en is 

er voor de ouders iets te eten en 

te drinken op het plein, bij een 

vuurkorf. Het is een gezellig 

uurtje om met andere ouders het 

jaar 2019 af te sluiten. U komt 

toch ook? Gezellig! 

 

U ontvangt hier alle informatie 

over in de mail. Eindtijd is om 

19.00 uur. 

 

Van harte welkom! 

 

 

Open huis zaterdag 18 januari 2020 

 

We organiseren weer een open huis voor (nieuwe) 

ouders en andere belangstellenden op zaterdag 18 

januari 2019 (10.00-12.30 uur). Met natuurlijk weer 

een openbare gymles voor de kleuters in onze 

prachtige gymzaal! En voor toekomstige leerlingen 

ook goed om te weten dat we overgegaan zijn naar het 

continurooster.Weet u ouders die nog op zoek zijn 

naar een school? Geef deze datum dan aan hen door. 

Hartelijk dank! 

 

 

 

 

U kunt uw privacyvoorkeuren als volgt doorgeven via Parro: 

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.  

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter 

het kind. 

 



 
 

 

                                  

De school geeft ook dit jaar weer ruimte aan de actie Kerstpakket, zie onderstaande informatie. 

 

 

Actie 
 Kerstpakket Bunschoten  

 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  

  

Ook  dit jaar zijn wij weer enthousiast bezig met Actie Kerstpakket.  

De actie is gericht op Bunschoters die het financieel moeilijk hebben. Zij verdienen een mooi kerstpakket met 

basisartikelen. De afgelopen jaren was deze actie een groot succes, wij hebben jaarlijks meer dan 150 gezinnen 

een pakket kunnen aanbieden! Wij kunnen dit niet alleen,  

  

Daarom vragen wij om jullie hulp!  
  

Willen jullie wat producten inzamelen om de pakketten gevuld te krijgen?   

We hebben per school een aantal producten geselecteerd om in te zamelen.  

  

Aan jullie vragen wij om TANDPASTA, CHOCOPASTA EN/OF 

SLAGROOM in te zamelen.  

  

Alles is welkom, als het maar geschikt is voor algemeen dagelijks gebruik.  

  

  

De inzameling is van 9 tot en met 13 december 2019.  
  

Laat niemand in de steek en doe allemaal mee!  

  

  

 Ook in de krant zal aandacht worden geschonken aan de actie.  

  

Hartelijke groet van de organisatie!  

Laura Heuveling: 06-40982851  

Jakob Malenstein: 06-19035346  

  

E-mail: actiekerstpakketbunschoten@live.nl  


