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Dat betekent dat‘t Kruisrak in elk geval is gesloten t/m de 

meivakantie. Misschien zouden we 11 mei dan weer kunnen 

starten, maar dat hangt af van de overheidsmaatregelen. Die 

informatie komt hopelijk 21 april (zo is op de persconferentie van 31 

maart j.l. bekend gemaakt). 

 

 

Wat gaat er niet door? 

 

Vanwege de aanscherping van 

de maatregelen om verspreiding 

van het coronavirus te 

voorkomen, worden diverse 

geplande school- of 

dorpsevenementen afgelast. 

 

Op dit moment betreft dat: 

• ANWB Streetwise 

• Schoolfotograaf  

• Koningsspelen 

• Schoolsportdag 

• Schoolreisjes groep 1 t/m 7 

 

We volgen de ontwikkelingen 

en richtlijnen op de voet. 

Er is nu nog geen beslissing 

genomen over de volgende 

zaken: 

 

• Schoolkamp groep 8 (juni) 

• Avondvierdaagse 

• Afscheidsavond groep 8 

 

Dit schooljaar wordt hoe dan 

ook een jaar om nooit te 

vergeten! 

 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat een bizarre tijden maken we mee. Het Coronavirus houdt ons 

allen in de ban. De school blijft dicht tot en met de meivakantie. 

Er is veelvuldig contact via Parro en e-mail, belangrijk dus om ons 

te blijven volgen!  

Hopelijk heeft u tussendoor ook nog tijd om de (digitale) enquête 

voor ons in te vullen, zodat wij het thuisonderwijs met uw tips nog 

kunnen verbeteren.  

Voor nu: let op elkaar en blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt, directeur      

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuren open om om 8:15 uur! 

 

 
 

De proef wordt weer gestart zodra de 

school begint en verlengd tot de 

zomervakantie! 

 

 

 

 

Compliment! #samensterk 

 

In deze tijd wordt op ouders, leerlingen en 

leerkrachten een groot beroep gedaan op 

hun flexibiliteit, improvisatie en 

organisatievermogen. We doen het samen! 

Complimenten voor iedereen over hoe het 

tot nu toe gaat. En...vraag gerust hulp als 

u ergens niet uitkomt! 

Kinderopvang 

Voor ouders met cruciale beroepen is er opvang 

mogelijk onder schooltijd op school.  Na schooltijd is 

er opvang mogelijk via Keet & Koters, ook voor 

ouders die daar normaal gesproken geen klant zijn. 

In de meivakantie zal deze opvang helemaal door 

Keet & Koters verzorgd worden. Indien u daar een 

beroep op wilt doen, laat het het hen weten via 

info@keetenkoters.nl.  

Bellen kan ook met de leiding: Anne: 06-22807422  of 

Moniek 06-22733239. 

Graag tijdig ‘reserveren’ in verband met hun 

personeelsplanning! 

 

 

 

 

 

Terugblik 

activiteiten 

Veel is terug te 

zien via berichtjes 

op 

www.kruisrak.nl 

of de sociale 

media van ‘t 

Kruisrak.  

Volg ons dus op 

Instagram, 

Twitter of 

Facebook. 

 

Concept vakantierooster  2020-2021 (landelijke data) 

 eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 

Paasweekeinde 2 april 2021 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 27 april  2021 

Meivakantie (incl. 

Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) 

3 mei 2021 14 mei 2021 

Pinkstervakantie 24 mei 2021 24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

Het definitieve rooster moet nog vastgesteld worden door de MR. Mogelijke losse (studie)dagen moeten 

nog gepland worden. 
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Graag uw aandacht voor onderstaand bericht van ‘De Boei’. 

SAMEN! … Steen voor steen … 

Er zijn in Nederland veel ouders die niet meer bij elkaar zijn of uit elkaar gaan. Voor 

kinderen en ouders kan dit een lastige tijd zijn met veel veranderingen.  

De Boei organiseert op ’t Kruisrak een ontmoetingsgroep voor kinderen tussen de 8 

en 12 jaar. Tijdens 7 bijeenkomsten leren kinderen andere kinderen in soortgelijke 

situaties kennen. Ze delen verhalen en bedenken samen oplossingen voor de 

veranderingen in hun leefsituatie. Elke bijeenkomst heeft zijn eigen thema.  

Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld: wennen hoe doe je dat, hoe zie 

je dat iemand van je houdt, emoties en anti triest tips, opkomen voor je zelf, zeggen 

wat je wilt. Naast praten krijgen ze ook informatie, oefenen ze met (nieuw) gedrag en 

dit alles gaat op een spelende en creatieve manier. Zo krijgen de kinderen iedere week 

een bouwsteen om te bouwen aan hun eigen ‘stevige huis’. Voor kinderen is het 

belangrijk dat ze kunnen blijven praten met allebei de ouders. Hier zullen we ook 

aandacht aan geven tijdens de ontmoetingsgroep. Voor ouders wordt er een 

ouderbijeenkomst georganiseerd. 

Aanmelden voor de ontmoetingsgroep ‘SAMEN!’ kan via de leerkracht.  

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de intern begeleider Inge 

Hopman, ingehopman@kruisrak.nl 

 


