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Even voorstellen…. 

 

Mijn naam is Gina Rek en ik kom aankomend schooljaar op 

’t Kruisrak werken in groep 1. Ik heb op mijn 9e jaar besloten 

dat ik kleuterjuf wilde worden en daar heb ik tot op de dag 

van vandaag geen spijt van ! Werken met kleine kinderen 

vind ik het leukste wat er is. Verder houd ik van tuinieren, 

lezen en vooral van eten koken. In de winter vind ik het leuk 

om te gaan skiën en in de zomer zwerf ik samen met mijn 

man met de boot door Nederland, of ietsje verder.  Tot ziens 

op 31 augustus !  

 

CORONA 
 

Ook na de zomervakantie blijven de 

basisregels ten aanzien van hygiëne 

van kracht!  

 

BRENGEN/HALEN 

We gaan werken met de volgende 

aangepaste afspraken: 

 

Groep 1 en 2 worden om uiterlijk 

8.15 uur op school verwacht. De 

leerkracht staat op het plein om ze 

over te nemen van de ouders. Het 

ophalen van de kleuters kan om 

14.15 uur. De leerkrachten staan 

dan met de kinderen buiten. 

 

Groep 3 t/m 8 kunnen (zelf) tussen 

8.15 en 8.25 uur aankomen op het 

plein en mogen dan al zelf naar de 

klas gaan. Ouders blijven buiten het 

schoolplein.  Graag zoveel mogelijk 

lopend of op de fiets komen, en 

anders ‘kiss and ride’. 

Eindtijd voor groep 3 t/m 8 is 14.30 

uur 

 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De zomervakantie is voorbij, het nieuwe schooljaar 2020-2021 gaat 

van start! Het zal toch weer een bijzondere start zijn, doordat het 

Coronavirus nog onder ons is. We blijven daarom strikte regels 

hanteren ten aanzien van de hygiëne en ventilatie  

Eigenlijk gaan we door op bijna dezelfde manier zoals we voor de 

zomervakantie geëindigd zijn.   

 

Ouders mogen nog niet de school in, dus helaas kunt u op de eerste 

schooldag niet mee naar binnen om uw kind naar de klas te 

brengen. We vragen hiervoor uw begrip. De geplande ouderavond 

op 10 september gaat niet door, we zorgen voor een (digitale) 

alternatieve informatievoorziening uit elke groep.  

 

Samen met elkaar (ouders, kinderen en leerkrachten) hopen we er 

toch weer een goed jaar van te maken, ondanks alle aanpassingen 

door het Corona-virus. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt, schoolleider ‘t Kruisrak  
 

 

 



 
 

 

 

Stagiaires 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudervertelgesprekken 

De oudervertelgesprekken staan gepland 

vanaf 14 september. De leerkrachten 

versturen hiervoor een uitnodiging via Parro. 

U kunt dan intekenen op de bekende 

gespreksplanner. 

De gesprekken vinden dit jaar telefonisch 

plaats.  

 

 

 

Schooltijden woensdagochtend 

 

We werken natuurlijk met het bekende 

continurooster. Denkt u  ook aan  de 

aangepaste eindtijd op woensdagochtend? 

Voor alle groepen is de eindtijd op woensdag 

nu 12.30 uur. De kinderen lunchen dan 

gewoon thuis. 

 

 

.  
 

We willen u 

verzoeken om in 

het nieuwe 

schooljaar eigen 

pennen, stiften 

e.d. in een etui 

mee te laten 

nemen. Het etui 

moet in het laatje 

passen. 

 

 

 

 

Luizencontrole 

Ouders mogen nog niet de school in, de 

luizencontrole zal dan ook niet op school 

plaats kunnen vinden. 

Wilt u thuis goed opletten en melden als 

uw kind(eren) last hebben van hoofdluis? 

Dan worden de ouders van klasgenoten 

ook gewaarschuwd. Alvast bedankt. 

Bij vragen hierover: neem contact op met 

de leerkracht van uw kind(eren) 

 

 

Fruitdagen  - water drinken 

    

Voor de kleine pauze (om 10 uur) mogen kinderen fruit of een boterham 

meenemen. Groente (komkommer, tomaat) mag natuurlijk ook. Alle 

kinderen krijgen in de eerste week een bidon van de organisatie JOGG 

(Jongeren op gezond gewicht). Leonie Ebbes heeft deze namens de Gemeente 

Bunschoten aan ons uitgereikt. Doel is om het waterdrinken te stimuleren. 

Deze bidon is voorzien van naam en mag op school gebruikt worden om 

tussen lesmomenten wat water te drinken. 

 

 

 

 

 

In het nieuwe schooljaar starten er ook 

stagiaires van de opleiding voor onderwijs-

assistent (MBO) en de PABO.  

Op dit moment zijn bekend: 

Groep 1: Irem Ulusoy 

Groep 3: Sanne van Unen, Niels Dikker (wo) 

Groep 4: Kirsten vd Vorst 

Groep 5: Niels van Loo 

Groep 6: Anne Wolbeek 

Groep 7: Hannita Bos 

 

 



 
 

 

 

 

 

Sportbasisschool 
 

In het nieuwe schooljaar werkt ‘t 

Kruisrak samen met twee 

organisaties: Sportivun en 

Sportivate.  

 

Sportivun (NBSS) 
Op maandagmorgen worden de 

gymlessen gegeven door een 

gymdocent van het Nationaal 

Bureau Sportstimulering Sportivun. 

Sjohn van Gulik zal voor groep 3 

t/m 8 gymlessen geven.  

Daarnaast komt hij op donderdag 

voor de bovenbouw een stukje  

sportieve pauzebegeleiding doen 

(van 12 tot 12.30 uur).  

Elke maandagmiddag (na 

schooltijd, 14.30-15.15 uur) is er 

buitenschools bewegen op het 

schoolplein en grasveld, in het kader 

van de Sportieve School. Dit 

gebeurt ook onder 

verantwoordelijkheid van 

Sportivun. 

 
 

Sportivate  
Sportivate is een organisatie uit 

Amersfoort . Zij verzorgen op 

dinsdag een sport- en beweegpauze 

voor groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Zij 

activeren en stimuleren kinderen, 

maar coachen ze tegelijkertijd om 

tot zelfstandig spel te komen. 

 

 
 

 

 

 

Schoolkalender in Parro 

De schoolkalender wordt dit jaar niet op papier verspreid. 

De kalender staat al in het Ouderportaal en komt ook in 

Parro te staan. 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 dit zelf ook 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. 

 

Om te noteren.. 
31 augustus eerste schooldag 

Vanaf 14 september oudervertelgesprekken 

23 september VVE groep 1 en 2 (onder 

voorbehoud) 

30 september groep 1 en 2 vrij 

16 oktober studiedag, leerlingen zijn 

vrij 

19-23 oktober herfstvakantie 

 

 

 

  

 

 

Hiep hiep hoera!!! 

 

Kinderen mogen weer hun verjaardag op school 

vieren. Graag wel met verpakte traktaties! 

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


 
 

 

 

Dit is informatie van de ANWB! 

 

Weer naar school! 

 

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm 

gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf 

op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit 

schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  

 

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen  

controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U 

weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.  

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd 

vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is 

het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, 

verkeersdeelnemers.  

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije 

tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen 

hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te 

vergroten.  

 

➢ Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  

➢ Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 

➢ Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een 

bron van gevaar.  

➢ Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  

➢ Laat u niet afleiden, wees alert. 

➢ Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  

➢ Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet 

persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  

 

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 


