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Om te noteren.. 
21 en 22 mei vrij – Hemelvaartsweekend 

1 juni vrij – 2e Pinksterdag 

15 juni MR vergadering 

25 juni schoolfotograaf 

29 juni alle kinderen vrij ivm studiedag 

10 juli Afscheid Bea van Laar (datum 

onder voorbehoud) 

16 juli laatste schooldag, daarna 

zomervakantie! 

 

 

 

 

Wijzigingen in jaarkalender! 

In de jaarkalender (via Parro te 

lezen) zijn een aantal 

wijzigingen aangebracht. De 

belangrijkste voor u op een rij: 

 

• De schoolfotograaf komt 

toch nog langs: op 

donderdag 25 juni om in elk 

geval individuele foto’s te 

nemen. Wellicht zijn 

groepsfoto’s dan ook al 

mogelijk. 

 

 
 

• De studiedag van dinsdag 30 

juni vervalt, dat wordt een 

lesdag. Alle kinderen 

worden dan op school 

verwacht.  

 

• De studiedag van maandag 

29 juni blijft wel staan! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We maken vreemde tijden mee! Het coronavirus houdt onze 

maatschappij in haar greep. Na 6 weken ‘onderwijs op afstand’ 

zijn we met alle voorzorgsmaatregelen op 11 mei gestart met halve 

groepen. U heeft alles in mail en Parro-app kunnen lezen.  

Complimenten voor u allen, voor uw inzet bij het thuisonderwijs in 

de afgelopen maanden. Daarnaast ook nog moeten (thuis)werken is 

ongetwijfeld pittig geweest. 

 

We blijven u informeren via e-mail en Parro. We wachten 

natuurlijk de info van de overheid af, dat is bepalend voor de 

komende maanden. Voor nu geldt: let op elkaar en  blijf gezond! 

  

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt 

schoolleider 

  
 

 

 

 



 
 

 

 
Avondvierdaagse   

Dit wandelfestijn in juni gaat niet door! 

De organisatie heeft het uitgesteld tot in 

september. Berichtgeving hierover volgt nog. 
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        Volgend schooljaar 

 

Natuurlijk wordt er, ondanks de 

coronaperikelen, ook al voorbereid voor 

volgend schooljaar. Er wordt in 2020-2021 

met 8 groepen gewerkt. U wordt na de MR 

vergadering van half juni via e-mail 

geinformeerd over de groepsverdeling voor 

volgend schooljaar. 

Vakantierooster 2020-2021 

In de vorige Kruisrakkertjes heeft u de 

belangrijkste landelijke vakanties al 

ontvangen. Na de MR vergadering wordt het 

complete rooster (incl. studiedagen) bekend. 

 

 

 

 

Afscheid Bea van Laar 

Het is een vreemd laatste schooljaar voor Bea. Ze gaat per 1 augustus met 

pensioen, maar had zich haar laatste jaar natuurlijk wel anders voorgesteld.. 

Voorlopig staat op vrijdag 10 juli het afscheidsfeestje met de kinderen voor 

haar gepland, mits het vanwege de corona-maatregelen kan.  

Mocht het niet zo feestelijk kunnen als we zouden willen (vanwege die 

maatregelen), dan wordt het afscheid, in overleg met Bea, verplaatst tot na de 

zomervakantie. Want na ruim 40 jaar Kruisrak laten we haar natuurlijk niet 

met stille trom vertrekken! 

Privacy – zelf aanpassen via Parro 

Privacy gaat over hoe de school om moet gaan 

met beeldmateriaal. U kunt dit zelf digitaal 

vastleggen of aanpassen in Parro. Volgt u de 

volgende stappen: 

• 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. 

 


