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Terugblik activiteiten 

Het Sinterklaasfeest was weer heel gezellig! De kinderen 

hebben genoten van de Pietenfilm en het bezoek van de Sint 

op donderdag 5 december.  

 

Er is ook nog geschaatst in Nederhorst den Berg door groep 6 

t/m 8, met dank aan Heinen & Hopman en onze AC. 

 

De Kerstmaaltijd en Kerstviering vormden de afsluiting van 

het kalenderjaar 2019. Ook hier waren veel ouders bij 

betrokken, door o.a. gerechten te maken voor de 

Kerstmaaltijd. Ook de ouderbijeenkomst met live muziek 

was erg gezellig. Dank aan de familie Erdogan. 

 

 

Verkeerscontroles 

 

In de afgelopen maand is er 

een aantal keren controle 

geweest door BOA’s en 

wijkagenten. Er werd vooral 

gelet op fietsverlichting en 

gebruik van de autogordel en 

kinderzitjes. Daarbij zijn ook 

boetes uitgedeeld. 

 

Daarom nog steeds de oproep 

om te zorgen voor de 

veiligheid van uw kind(eren) 

door goede fietsverlichting en 

veilig vervoer per auto. Een 

gewaarschuwd mens... 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Om te beginnen wens ik u namens het team een gelukkig en gezond 

2020! We kijken terug op een drukke maar gezellige 

decembermaand in de school, met een geslaagd Sinterklaasfeest en 

een sfeervol Kerstdiner en Kerstviering. Dankzij de inzet van de 

AC en alle culinaire bijdragen van ouders was het weer zeer 

geslaagd. En bij het afscheid van collega Ed Heijmans is er 

teruggekeken, genoten en gelachen. Hij gaat nu genieten van zijn 

welverdiende pensioen! Verderop leest u er meer over. 

Hopelijk zijn alle leerlingen én ouders ook weer bijgekomen van 

alle drukte en is iedereen weer uitgerust en fit. We gaan er weer vol 

energie tegenaan!  

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt, directeur 

 

 

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 alle hulp  

bij het Kerstdiner! 

Het was weer heerlijk! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Farah, Zuzia en 

Meryem. 

Welkom op ‘t 

Kruisrak!

 

 

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 2020) geldt een bedrag van 

30 euro. 

 

 

 

Splitsing groep 1 

 

In verband met de groeiende instroom in 

groep 1 wordt na de voorjaarsvakantie (per 1 

maart 2020) een instroomgroep voor de 

jongste kleuters opgestart. Dat is goed 

nieuws! 

De komende tijd wordt gebruikt voor het 

vinden van een onderwijsassistent, die onder 

verantwoordelijkheid van collega Bea de 

instroomgroep gaat begeleiden. Ouders van 

groep 1 ontvangen nog apart informatie. 

We zijn er blij mee! 

 

 

 

Luizencontrole 

Na de kerstvakantie vindt weer de controle 

plaats. Hopelijk zijn alle groepen luisvrij! 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd 

contact opnemen met Bea van Laar.  

 

 

 

 

 

 

Staking? ? 

 

Het duurt nog even, maar op landelijk niveau is er sprake van mogelijke 

stakingsdagen op 30 en 31 januari. Er is in elk geval een CAO-akkoord voor 

het onderwijs met enkele duidelijke verbeteringen. Het lerarentekort is echter 

het grootste probleem voor de toekomst, waarvoor structureel geld in het 

onderwijs moet worden gestoken.. Op dit moment is nog niet bekend wat de 

leerkrachten van ‘t Kruisrak gaan doen. We houden u op de hoogte via Parro. 

 
 

 

 



 
 

 

 

  

Om te noteren.. 

maandag 6 januari Eerste schooldag in 2019 –

nieuwjaarsontmoeting met 

koffie/thee 

zaterdag 11januari  Handbaltoernooi in De Kuil 

zaterdag 18 januari  Open Huis 

woensdag 22 januari  voorleesontbijt 

30 en 31 januari  landelijke stakingsdagen 

21 en 22 februari      Studiedagen team, alle 

kinderen zijn vrij! 

 

 

 

 
 

Open huis op  

zaterdag 18 januari 2019 

 

Om nieuwe ouders in de 

gelegenheid te stellen de school 

te bekijken, organiseren we op 

zaterdag 18 januari a.s. een open 

huis van 10.00-12.30 uur. Op 

deze ochtend is de school 

weliswaar niet ‘in bedrijf’, maar 

we willen met name werkende 

ouders gelegenheid geven om de 

school te bekijken.  

 

Kent u ouders die op zoek zijn 

naar een school, attendeer ze dan 

op deze datum. Alvast hartelijk 

dank! 

Op ‘t Kruisrak kunnen natuurlijk 

gedurende het hele schooljaar 

leerlingen worden aangemeld. 

Inschrijven is dus niet gebonden 

aan een bepaald tijdstip, 

daarvoor kunnen ouders altijd 

een afspraak maken met Roelien 

Reichardt. 

 

 

 

 

Nationale Voorleesdagen 

Woensdag 22 januari starten de Nationale 

Voorleesdagen met ‘het Nationaal Voorleesontbijt’. 

Tijdens het voorlezen zullen de leerlingen alleen een 

kleinigheid te eten krijgen. Het is daarom wel aan te 

raden gewoon thuis te ontbijten.  

 

 

 

 

 

Handbaltoernooi 

Op zaterdag 11 januari doen de kinderen van groep 8 

mee aan het jaarlijkse schoolhandbal-toernooi. In 

sporthal De Kuil vindt ‘s ochtends het toernooi voor 

de meisjes plaats, ‘s middags voor de jongens.  

 

We wensen alle handballers veel plezier en succes toe! 

Supporters zijn van harte welkom! 

 



 
 

 

 

Kippenvelmoment 

Donderdag 19 december 2019 was voor mij een onvergetelijke dag. Na ruim 42 

jaar verbondenheid aan ’t Kruisrak nam ik afscheid i.v.m. mijn pensioen. Ik zie 

mij nog in augustus 1977 als jong leraartje mijn eerste stappen in de school 

zetten, toen nog gelegen aan de Verdistraat op de plaats waar nu het mooie appartementengebouw 

Aida staat. Mijn veertien maanden militaire dienstplicht had ik zojuist vervuld en vol van idealisme 

en enthousiasme begon ik aan mijn tweede baan in het onderwijs, samen met collega Jackelien de 

Jong, waarmee ik tegelijkertijd was aangesteld. De school werd toen geleid door Fred Veldhuis, 

die helaas in december 1999 kwam te overlijden. Mijn vrouw was hoogzwanger van ons eerste 

kindje, dat inmiddels 42 jaar oud is en op 19 december samen met haar broer en zus bij mijn 

afscheid aanwezig was. Een aantal van de collega’s van het eerste uur werkt nog steeds op ’t 

Kruisrak en dat zegt iets over de collegiale band die er in lange tijd is gegroeid en de 

verbondenheid met de school. 42 jaar lang heb ik geprobeerd met hetzelfde enthousiasme en 

idealisme les te geven en alle generaties die de school hebben bezocht meer mee te geven dan 

alleen maar goede leerstof. Het is fijn om mens te zijn, dat is onuitgesproken mijn ideaal dat ik 

steeds heb willen uitdragen, ongeacht vermogens, afkomst of welk verschil dan ook. 

Na het overlijden van onze eerste directeur heeft collega Nico Geertzema als interim-directeur 

korte tijd de kar getrokken en al snel werd hij opgevolgd door Peter de Graaf, die op kenmerkende 

wijze kleur aan de school heeft gegeven. In 2013 hadden we net enkele weken ons huidige 

schoolgebouw betrokken, toen Peter plotseling in een rolstoel terecht kwam en abrupt zijn taak 

moest opgeven. Het had voor mij grote waarde om hem bij mijn afscheid onder de aanwezigen te 

zien. Gelukkig was Roelien Reichardt tot op de dag van vandaag bereid om zijn taak over te 

nemen. 

Mijn vrouw Anke en ik waren door onze directeur Roelien gesommeerd (😉) om niet eerder dan 

9.00 uur aanwezig te zijn. Bij aankomst bleek de reden, want alle leerlingen en collega’s hadden 

zich opgesteld in een enorme erehaag richting het podium. Voor mij was hèt kippenvelmoment de 

tocht door deze haag begeleid door het scanderen van mijn naam. In een flits zag ik al die 42 jaren 

aan mij voorbijtrekken in het besef dat deze school een belangrijk deel van mijn leven is geworden. 

Wat volgde was een fantastisch humoristisch en ontroerend afscheidsprogramma, dat door de 

kinderen en collega’s met zorg was voorbereid. Ik ben ook zeer geraakt door alle spontane reacties 

die ik gedurende de gehele dag naar me toe kreeg. 

Ik breng mijn dank bij allen die een bijdrage aan deze dag hebben geleverd. Ik breng mijn dank bij 

alle ouders voor het geschonken vertrouwen, bij mijn collega’s waaraan ik met veel plezier zal 

terugdenken. En natuurlijk dank ik alle kinderen voor de vele leuke en inspirerende momenten die 

ik door alle jaren heen heb beleefd. Ik heb iedereen in mijn hart gesloten. 

Ed Heijmans 



 
 

 

             

   

 


