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Op vrijdag 10 juli staat juf Bea centraal! Na 43 jaar ‘t 

Kruisrak gaat zij met pensioen. Met de kinderen nemen we ‘s 

ochtends afscheid.  

 

Let op: Eindtijd van deze ochtend is om 12.30 uur, dan 

mogen alle kinderen naar huis 

 

De lunch wordt deze dag om 11.45 uur  

verzorgd door LaPlaza!  

De kleuters zijn daarom mogelijk wat later uit.  

Mocht dit voor u problemen geven,  

laat het ons even weten! 

 

 

 

Groep 8 
 

Groep 8 heeft een wel heel 

bijzonder laatste jaar… Veel 

zaken die bij groep 8 horen, 

konden vanwege de 

coronamaatregelen niet 

doorgaan. 

 

De eindtoets in april is 

vervallen. Het schoolkamp naar 

Texel (begin juni) kon ook niet 

doorgaan. De musical wordt dit 

jaar niet live opgevoerd, maar 

gefilmd. 

 

Gelukkig kon er nog wel een 

schoolkamp op fietsafstand 

geregeld worden: 6 juli 

vertrekken we naar de Stayokay 

in Soest. Dat wordt hoe dan ook 

erg leuk! 

 

 

 

Op dit moment worden de 

voorbereidingen voor een 

afscheidsavond getroffen. Ook 

dat willen we ‘coronaproof’ 

laten doorgaan! 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers 

De laatste weken zijn aangebroken. De gesprekken over de 

portfolio’s vinden nog plaats, dit jaar dan wel op afstand (online). 

Het afscheid van collega Bea van Laar staat gepland op 

vrijdagmorgen 10 juli a.s. 

Het was een schooljaar om nooit te vergeten, door alle 

coronamaatregelen. We hopen dat we in het nieuwe schooljaar 

weer ‘normaal’ kunnen starten, maar uiteraard hangt dat van de 

ontwikkelingen af. Wat is dan het ‘nieuwe normaal’? 

 

Ik wens u hoe dan ook vooral een mooie en gezonde zomer toe! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Roelien Reichardt, schoolleider 
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Lesvrije ochtenden onderbouw 2020-2021 

(let op: voor groep 1 t/m 4) 

U heeft deze data nog van ons tegoed. 

• woensdag 30 september 

• woensdag 9 december  

• woensdag 27 januari 2021 

• woensdag 24 maart 2021 

• woensdag 9 juni (onder voorbehoud) *  

*indien het schoolreisje op 8 juni plaatsvindt. Deze woensdag wordt  

verplaatst indien het schoolreisje op een andere dag plaats vindt. 

 

  

Het nieuwe schooljaar 
 

Alle info over de groepsverdeling is al per mail 

naar de ouders verstuurd op dinsdag 16 juni j.l. 

Let u goed op de andere eindtijd van de 

woensdagochtend? Dat wordt in september dus 

12:30 ipv 12:00 uur. 

 

 

Ouderbijdrage – nieuws van de AC 

De AC heeft er voor gekozen om de jaarlijkse 

ouderbijdrage wel te innen. Het streven is om in 

het begin van het nieuwe schooljaar een uitje te 

plannen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de 

ouderbijdrage volgend schooljaar eenmalig 

verlaagd.  

De ouderbijdrage van 45,-- 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).  

 

Op donderdag 10 

september staat de 

informatie-avond 

gepland.  

Over de invulling 

van deze avond 

wordt u nog 

geinformeerd. Het 

hangt er ook vanaf 

of het dan toe-

gestaan zal zijn dat 

ouders weer in de 

school mogen 

komen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We sluiten het schooljaar op 

donderdagmiddag 16 juli om 14.15, 14.25 

en 14.35 uur af. Dan start de zomer-

vakantie voor de kinderen. Geniet ervan! 

 

 

 

 

MR – afscheid Marcella Slechtenhorst 

Op 15 juni j.l. heeft de voorzitter van de MR, Marcella Slechtenhorst, haar 

laatste vergadering geleid. Ze neemt afscheid van de MR na vele jaren actieve 

betrokkenheid bij de school. De Kruisrak-tijd zit erop voor haar kinderen, dus 

is het tijd om plaats te maken.  

De laatste belangrijke handeling was het zetten  

van haar handtekening onder het formatieplan 2020-2021.  

De MR heeft met een attentie afscheid van haar genomen. 

 

Marcella, namens ‘t Kruisrak hartelijk dank voor  

al die jaren ouderbetrokkenheid! 

 

 



 
 

 

 

 

Een zomer vol verhalen! 

 

Download gratis de 

VakantieBieb, vanaf 1 juli 

a.s. Met e-books en 

luisterboeken voor iedereen 
 

 
 

De gratis VakantieBieb 

stimuleert kinderen om te blijven 

lezen tijdens de zomerperiode! 

In de gratis app staan e-books én 

luisterboeken. Zo zijn er leuke 

boeken voor kinderen uit 

groep 3, maar ook spannende 

boeken voor tieners en prachtige 

romans voor volwassenen. 

 

De VakantieBieb is voor iedereen 

toegankelijk, dus ook als je géén 

lid bent van de Bibliotheek. 

De VakantieBieb is gratis 

beschikbaar in de App Store en 

via Google Play. 

Van 1 juli tot en met 31 augustus 

2020. 

 

Meer informatie vind je op 

www.vakantiebieb.nl. 

 

 

  

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! 

 

 

 

 
 

De AC  (activiteitencommissie) wil graag nog wat 

helpende handen! De AC verzorgt alle extraatjes voor 

de kinderen. Kom erbij! 

 

Aanmelden via ac@kruisrak.nl of informeer bij één 

van de AC-leden: Wendy, Linda, Ilknur, Mariska, 

Kim, Djoeke, Mirjam of Selina. 

 

 

 

Om te noteren.. 
maandag 6-8 juli schoolkamp groep 8 

vrijdag 10 juli afscheid juf Bea 

woensdag 15 juli afscheidsavond groep 8 

donderdag 16 juli laatste schooldag 

vrijdag 17 juli` alle kinderen zijn vrij! 

maandag 31 augustus eerste schooldag 

donderdag 10 september ouderavond (onder 

voorbehoud) 
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Ingezonden oproep 


