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Terugblik activiteiten 

Op zaterdag 11 januari vond het handbaltoernooi plaats in 

De Kuil. Onder leiding van meester Richard, juf Romy en juf 

Roelien was het een gezellig, sportief toernooi voor groep 8. 

Beide teams waren na de poulefase uitgeschakeld, maar het 

was een leuke, sportieve dag. De meisjes wonnen verdiend 

de ‘fair play’ beker. 

 

Ook het voorleesontbijt (22 januari j.l.) was weer zeer 

geslaagd. De kinderen genoten in alle groepen van een mooi 

verhaal, onder het genot van een plakje ontbijtkoek.  

 

 

 
 

Zorgen over het onderwijs 

 

Verderop in ‘t Kruisrakkertje 

leest u de brief, zoals die 

woensdag 29 januari in De 

Bunschoter is gepubliceerd. De 

brief is dorpsbreed gedragen 

door alle schoolleiders en 

bestuurders.  

 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 

januari is ‘t Kruisrak gesloten, 

evenals nog 5 VCO-scholen in 

Bunschoten. Op donderdag 30 

januari is er door het STEV-

bestuur een bijeenkomst 

georganiseerd om met elkaar 

over werkdruk, lerarentekort en 

andere zorgen te praten. Maar 

vooral ook over mogelijke 

oplossingen! 

Voorwaarde vormt de inzet van 

de staking, namelijk dat er 

structureel meer geld naar het 

onderwijs moet. 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De maand januari zit er op. De kinderen hebben hard gewerkt, 

vooral ook aan de CITO-toetsen die in deze periode zijn 

afgenomen. U zult er als ouder vast wel iets over gehoord hebben. 

Bij de rapportbespreking wordt u op de hoogte gesteld van de 

resultaten, maar ook via het Ouderportaal zijn ze zichtbaar. 

Een piekperiode voor het onderwijs, omdat naast deze toetsing ook 

de rapportage klaargemaakt wordt.  

De voorjaarsvakantie begint voor de kinderen al op donderdag 20  

februari; de leerkrachten hebben dan twee studiedagen. Fijne 

vakantie en tot maandag 2 maart! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt 

schoolleider 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Op dinsdag 4 februari a.s. doet onze 

voorleeskampioen Fenne namens ‘t Kruisrak 

mee aan de volgende ronde van de 

voorleeswedstrijd. Deze ronde vindt plaats in 

de bibliotheek van Amersfoort. Veel succes! 

 

 

 

 

 

 

U kunt ons vinden 

op Facebook, 

Twitter en op 
Instagram! 

 

Naschoolse sport 

Elke donderdagmiddag, van 14.30 uur tot 15.15 uur, is Sjohn van Gulik 
op het plein actief met naschoolse sport. Dit is gratis voor de leerlingen van 

‘t Kruisrak. Sjohn is werkzaam bij Sportivun, de kinderen kennen hem 

ook van de gymles op maandag.  
Doe mee aan deze altijd leuke sportactiviteit! 

 

 
 

Personeelszaken 

 

Groep 1a, de instroomgroep, start na de 

voorjaarsvakantie. Hiervoor komt de 

ruimte van de taalklas beschikbaar, bij de 

ingang van de kleuters. De taalklas 

verhuist naar Vogelpad 1, waar de 

voormalige directieruimte vrij komt. 

Jackelien de Jong wordt de leerkracht van 

groep 1a. Samen met Bea is ze 

verantwoordelijk voor de instroomgroep. 

We zijn erg blij met haar (terug)komst! 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 20 en 21 februari 

 

Op donderdag 20 februari en vrijdag 

21februari a.s. heeft het team een studiedag. 

Alle leerlingen zijn vrij! 

 

De leerkrachten nemen deel aan een 

vervolgtraining EDI, over didactische en 

pedagogische instructievaardigheden. Verder 

staat het bewegingsonderwijs in combinatie 

met leren op de agenda. 

 



 
 

 

 

 
Rapportmappen 

 

Begin februari krijgt uw kind het 

eerste rapport mee. Het rapport 

gaat mee in een prachtige map, 

een ‘portfoliomap’. In deze map 

komen  uiteindelijk allerlei 

documenten die een beeld geven 

van de ontwikkeling van uw 

kind. Het mooie hiervan is dat 

uw kind ook zelf 

(mede)verantwoordelijk wordt 

voor de vulling van de map. Dat 

kunnen diverse documenten zijn: 

tekeningen, verhalen, toetsen etc.  

Nieuw onderdeel is ook het 

‘sportfolio’, waarin de doelen 

van bewegingsonderwijs staan.  

 

Natuurlijk kunt u als ouder al 

heel veel volgen in het 

ouderportaal van ParnasSys. Het 

portfolio geeft een rijker beeld 

van de ontwikkeling van uw 

kind, meer dan alleen maar een 

halfjaarlijks rapport. We hopen 

dat uw kind ook trots is op 

zijn/haar portfolio en er zelf ook 

over gaat vertellen! 

 

NB: de portfoliomap wordt bij de 

start van de school gegeven en wordt 

alle jaren gebruikt. Het grootste deel 

van het jaar wordt de map op school 

bewaard. Vervanging van de map  

bij kwijtraken of kapot gaan kost 5 

euro. 

 

 

 

 

 

Aankondiging Koningsspelen 

‘t Kruisrak doet ook dit jaar weer mee met de 

Koningsspelen. Het valt dit jaar vroeger dan andere 

jaren. Op vrijdag 17 april staat de dag in het teken 

van gezond eten en bewegen. U ontvangt uiteraard 

nog nadere info over de indeling van deze dag. Het 

wordt vast weer een zeer sportieve dag met hopelijk 

weer een grandioze wereldlunch als afsluiting! 

 

 

Duurzaamheid 

‘t Kruisrak werkt zichtbaar aan duurzaamheid. We 

hebben zonnepanelen, we zamelen batterijen in en 

sparen oud papier, waarvan de opbrengst voor school 

is. Oud papier kan altijd gebracht worden, in de 

papiercontainers aan het hek. 

Het eigen afval wordt bewust gescheiden in papier, 

PMD, GFT en restafval. 

Om te noteren.. 
maandag 10 februari portfolio’s gaan mee naar 

huis 

donderdag 13 februari portfoliogesprekken 

dinsdag 18 februari kwartaalsluiting groep 3 

 

donderdag 20 februari en studiedagen – alle leerlingen  

vrijdag 21 februari zijn vrij 

  

maandag 24 februari t/m  Voorjaarsvakantie 

zondag 2 maart  

 

 



 
 

 

 


