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Kassabonnen sparen! 

Bruna Van de Geest is helaas dit jaar niet present in de grote 

hal met een prachtige boekenkraam. Maar u kunt toch 

meedoen aan de kassabonnenactie door in de winkel te 

kopen en de bon bij ons in te leveren. Van de verkochte 

kinderboeken in de KBW gaat weer 20% naar de school, als 

u de kassabon inlevert. Zo helpt u de school aan mooie 

kinderboeken! 

 

 
 

 

 

Versoepeling richtlijnen 

Corona voor kinderen in 

de basisschoolleeftijd 
 

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 

jaar met neusverkoudheid zonder 

koorts mogen naar 

school/kinderopvang.  

 

Tijdens de persconferentie over het 

coronavirus van vrijdag 18 

september 2020 heeft het kabinet 

medegedeeld dat richtlijnen voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd 

worden versoepeld. Het besluit is 

dat kinderen die alleen 

neusverkouden zijn en geen koorts 

hebben niet thuis hoeven te blijven 

en niet op het coronavirus getest 

hoeven te worden. 

 

 

Niet naar school komen de 

kinderen: 

 

 waarvan een van de 

gezinsleden is besmet met 

COVID-19 

 die nauw contact hebben gehad 

met iemand die is besmet met 

COVID-19 

 die bij een volwassene wonen 

die koorts heeft of benauwd is. 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Een bijzondere start van het schooljaar, zonder uw aanwezigheid 

op school. Geen ouderavond dit jaar. En zo gaat het nog even door: 

geen open week, geen opa- en omadag; alles loopt anders dan 

normaal.  

De Corona-protocollen voor het basisonderwijs zijn weer enigszins 

aangepast, hiernaast leest u er meer over. 

 

We zijn altijd bereikbaar via e-mail, Parro-app en telefoon (033-

2984260). Heeft u vragen of iets te melden: bel, mail of app gerust. 

Stay safe!  

 

Met vriendelijke groeten, 

Roelien Reichardt,  

schoolleider sport obs ‘t Kruisrak  

 

 

 

 



 
 

 

 

 Schoolfruit! 

 

We zijn weer ingeloot voor schoolfruit!  

Vanaf de week van 9 november krijgen we het 

schoolfruit gedurende 20 weken lang geleverd.  

Meer info hierover volgt  nog! 

 

 
 

 
De Buurtbus van De Boei komt regelmatig bij de 

Peuterhof om over opvoedkundige thema’s 

voorlichting te geven. Ouders van groep 1 en 2 

zijn ook van harte welkom! 

 

De kinderen 

mogen al om 8:15 

uur naar binnen. 

Dit om de 

verkeersdrukte op 

het Vogelpad te 

spreiden.  

De bel gaat om 

8:25 uur, dan 

moet iedereen 

naar binnen.  

Zo kunnen de  

lessen op tijd 

starten! 

Bij voldoende aanmeldingen komt er 

vanaf januari 2021 de mogelijkheid voor 

het volgen van een cursus computertypen 

op ‘t Kruisrak. Dit wordt verzorgd door 

Typeschool Eemland (Lambertine ter 

Haar). Ouders van groep 6, 7 en 8 

ontvangen hierover nog informatie 

 

Schoolkalender in Parro 

De schoolkalender wordt niet op papier verspreid. De kalender staat in Parro en in 

het Ouderportaal. Ook zal in de maandelijkse nieuwsbrief ‘t Kruisrakkertje aandacht 

zijn voor de komende activiteiten. Parro als app op uw telefoon of via internet op de 

computer (talk.parro.com)  is onmisbaar! 

Privacy – zelf aanpassen via Parro 

U kunt uw wensen t.a.v. het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) 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. 

 

 

 

Nieuws van de AC 

De schoolreisjes van vorig jaar zijn in september 

‘ingehaald’.  

De mail voor de betaling van de ouderbijdrage 

van dit nieuwe schooljaar (45,- euro per kind) 

komt binnenkort. Het bedrag is ongewijzigd. 

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). Bij voorbaat dank voor uw 

vlotte betaling! 

http://www.talk.parro.com/


 
 

 

  

Ouderbetrokkenheid 

 

 
 

Hier nog wat tips voor 

onderwijs-ondersteunend gedrag 

van ouders  

(bron: Noëlle Pameijer, Samenwerken 

aan succes) 

U kunt de ontwikkeling van uw 

kind als ouders op een 

belangrijke manier ondersteunen.  

 

1. Opvoedgedrag 

Zorg dat uw kind op tijd naar 

bed gaat, gezond eet en op tijd 

op school is. Maak afspraken 

over computertijd en TV-tijd, 

lees voor, ga met uw kind naar 

de bibliotheek. Steun de school 

door achter de schoolregels te 

staan en de leerkracht te 

ondersteunen in het bijzijn van 

uw kind.Waardeer goed gedrag 

van uw kind op school. 

 

2. Betrokkenheid bij school 

Toon belangstelling (‘wat heb je 

geleerd vandaag?’), volg de 

leervorderingen via het 

Ouderportaal,  denk mee bij de 

aanpak van uw kind op school, 

help mee met huiswerk of oefen 

extra met uw kind. Waardeer de 

inzet van school en laat dat de 

leerkracht ook weten. 

 

3. Toon hoge maar realistische 

verwachtingen ten aanzien van 

leren en gedrag. 

 

 

 

Aanvraag vakantie en verlof - Leerplichtwet 

Regelmatig komen ouders vragen om extra verlof, 

buiten de schoolvakanties. Hierbij wordt getoetst of 

dit kan binnen de regels van de Leerplichtwet. De wet 

gaat uit van de aanwezigheid van leerlingen omdat 

onderwijs ook een recht is van kinderen.  

Dit extra verlof is NIET bestemd voor ‘luxe verzuim’, 

omdat het buiten de schoolvakanties goedkoper is.. 

De wet geeft precies aan welke geldige redenen er zijn 

voor extra verlof. Dat staat ook vermeld op het 

aanvraag formulier. 

De sancties van de leerplichtambtenaar kunnen 

mogelijk een boete opleveren van 100 euro per 

leerling per verzuimde dag. 

Daarnaast is extra verlof voor de ontwikkeling van uw 

kind niet aan te raden; er worden veel instructies 

gemist die niet zomaar in te halen zijn. Uw kind loopt 

een achterstand op, hetgeen niet wenselijk is.  

 

 

 

Wist u dat... 

...er elke maandagmiddag (na schooltijd, 14.30-15.15 

uur) sport is op het schoolplein en grasveld, in het 

kader van de Sportieve School! Dit gebeurt onder 

verantwoordelijkheid van Sportivun. Kinderen 

kunnen hierbij (gratis) aansluiten! 

 
 

Om te noteren.. 
dinsdag 29 september schoolreisje groep 2 t/m 6.  

woensdag 30 september groep 1, 2,3 en 4 zijn vrij! 

vrijdag 16 oktober alle kinderen zijn vrij ivm 

studiedag 

19-23 oktober herfstvakantie 

woensdag 11 november STEV-studiedag, alle 

leerlingen zijn vrij 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

Ouderwijs thema-avond over ‘SLAPEN’ 
 

Datum: donderdag 8 oktober 

Aanvang 19.30 uur 

Locatie: Basisschool De Ark 

 
De avond wordt verzorgd door praktijk ZigZag uit Bunschoten 

 

 
 

Slapen is goed voor de groei en ontwikkeling. Maar in slaap komen of doorslapen is vaak niet 

vanzelfsprekend voor jonge kinderen. 

Veel ouders kennen wel periodes waarin hun kind maar blijft huilen of smoesjes bedenken om toch nog 

even uit bed te kunnen. 

 

Wie kent het niet: “mam, ik moet nog even plassen”, of: “pappa ik ben bang”.  Voor je het weet ben je de 

hele avond druk met het in bed leggen van je kind. Hoe zorg je er voor dat het naar bed brengen weer vlot 

en soepel verloopt en jij weer de avond voor jezelf hebt? 

 

Op deze Ouderwijsavond gaan we het hebben over een gezond slaapritme, wat normale slaap-problemen 

zijn en hoe je weer terug kunt komen in dat gezonde slaapritme. Je krijgt praktische tips en hebt de 

mogelijkheid om vragen te stellen. 

 

In verband met de coronamaatregelen is het belangrijk dat je, je aanmeld bij de Boei: 033-2992922, 
of mail naar Prisca Weigand van De Boei: p.weigand@deboei.nl 

 


