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Terugblik activiteiten 

Er is veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek, via 

(voor)lezen, een speurtocht en creatieve opdrachten.  

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De maand oktober zit er bijna op. Met veel contact via mail en Parro, 

vanwege de twee positieve besmettingen op school. Gelukkig is iedereen 

weer hersteld. Alle afgenomen coronatesten waren verder negatief. De 

richtlijnen worden goed nageleefd, we doen er alles aan om 

besmettingen op school te voorkomen. Maar dat kan alleen met uw 

medewerking! De regels staan duidelijk op de mooie spandoeken die 

via JWB communicatie geleverd zijn. 

 

Verderop leest u nog meer over dit virus, dat ons de komende maanden 

ook nog veel zal bezighouden. Bij de voorbereidingen voor de 

decemberfeesten speelt dit ook een rol, het zal zeker anders gaan dan 

we gewend zijn. Nadere info hierover volgt nog. Voor nu: stay safe! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt 

 

 

MR - 

medezeggenschapsraad 

De eerste MR-vergadering 

heeft online plaatsgevonden. 

De nieuwe voorzitter is 

Michiel de Jong. Nadia 

Misuraca en Marlous 

Meulenbroek zijn namens de 

ouders als kandidaat nieuwe 

leden aangeschoven, naast 

Henk Koelewijn. 

 

Op de dag van de 

leerkracht (5 oktober) zijn 

we verwend door 

leerlingen, ouders en 

STEV. Met o.a. dit 

Spakenburgs hart zijn we 

deze dag goed door 

gekomen. Een echt hart 

onder de riem in deze tijd! 

Hartelijk dank!! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Maatregelen vanuit de bovenschoolse stichting STEV aanleiding van de 

aangescherpte regels 

1. Intake gesprekken zullen zoveel mogelijk na schooltijd 

plaatsvinden, of indien mogelijk worden uitgesteld. 

2. Gesprekken met ouders worden zoveel mogelijk telefonisch of 

digitaal gevoerd. 

3. Ouders of andere bezoekers alleen in school, indien strikt 

noodzakelijk. Zij worden dringend geadviseerd een mondkapje in 

school te dragen. 

4. Wekelijks wordt aan de stichting doorgegeven of en zo ja hoeveel 

leerlingen/leerkrachten in quarantaine zijn geweest of te maken 

hebben met besmettingen. 

5. Er zijn doorzichtige mondmaskers beschikbaar voor leerkrachten. . 

De maskers zijn stichting breed aangeschaft en ter beschikking van 

het personeel gesteld. 

De maatregelen omtrent het coronavirus zijn weer aangescherpt. Belangrijk voor school is het 

volgende: 

1. Kinderen die ziek zijn blijven thuis 

2. Alleen verkouden, snotterig of hooikoorts,, dan kunnen alle kinderen weer gewoon naar school 

3. Heeft uw kind koorts, dan blijft het hele gezin thuis! 

4. In afwachting van de uitslag van een coronatest? Dan blijft het hele gezin thuis! 

5. Zijn er gezinsleden positief getest op Corona, dan geeft u dit direct door aan school. De kinderen 

blijven thuis! 

6. Bij een positieve uitslag blijft het hele gezin 10 dagen thuis, in quarantaine 

7. Meer weten over quarantaine? Kijk op rijksoverheid.nl/quarantaine 

In zo’n geval zorgt de school voor een (t)huiswerkpakket. 

Heeft u vragen of zorgen, neem gerust contact op met ons via 033-2984260, Parro of mail 

(admin@kruisrak.nl of ingehopman@kruisrak.nl). 

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich 
aan de basisregels houdt. Kijk hiervoor ook op de website 

van de overheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19 

mailto:admin@kruisrak.nl
mailto:ingehopman@kruisrak.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid juf José! 

Vlak voor de kerstvakantie nemen we afscheid 
van juf José. Ze gaat met pensioen! 

In welke vorm het afscheid gaat plaatsvinden, 

dat laten we uiteraard ook afhangen van de 

mogelijkheden die er op basis van de Corona-

richtlijnen zijn. Wordt vervolgd! 

 

 

 

Nieuws vanuit de AC – samen werkt het! 

De mailing voor de betaling van de 

ouderbijdrage wordt binnenkort verstuurd.  

Vragen hierover? mail naar ac@kruisrak.nl 

 

 

 

 

Studiedagen team  

Op 16 oktober j.l. heeft het team een training 

gevolgd over EDI: het expliciete directe instructie- 

model waarmee in alle groepen gewerkt wordt.  

 

Op woensdag 11 november a.s. staat (online) de 

studiedag van STEV op de agenda met als thema: 

‘Kansengelijkheid en de rol van de school’ 

 

Woensdagmiddag 18 november doet ‘t Kruisrak 

mee aan de dorpsbrede studiedag over het 

signaleren van ontwikkelingsproblemen. 

 

 

 

Schoolfruit vanaf dinsdag 10 november 

 

We zijn weer ingeloot voor het gratis EU-

schoolfruit! Gedurende 20 weken wordt er op 

dinsdag, woensdag en donderdag fruit/groente 

uitgedeeld. We zijn erg blij hiermee!.  

Op maandag en vrijdag moet u uw kind(eren) 

zelf nog fruit meegeven. 

 

 

 

 

De donkere 

dagen komen er 
weer aan. Denkt 

u aan de fiets-
verlichting van 

de kinderfietsen! 
Voor de 
verkeers-

veiligheid van 
groot belang! 

Nationaal Schoolontbijt op vrijdag 6 november 

We zijn dit jaar ook ingeloot bij het Nationaal Schoolontbijt. Op vrijdag 6 

november a.s. doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt! Dit wordt 

coronaproof georganiseerd. Uw kind hoeft thuis niet te ontbijten. Via de 

website https://www.schoolontbijt.nl/ontbijtpakket kunt u zien wat de 

kinderen als ontbijt krijgen.  

 

 

 



 
 

 

                                  

  

Om te noteren.. 

 

 Vrijdag 6 november: Nationaal Schoolontbijt 

 woensdag 11 november – studiedag  

(alle kinderen zijn dus vrij!) 

 vrijdag 5 december – viering Sinterklaasfeest 

 woensdag 9  december: groep 1 t/m 4 vrij ivm 

studieochtend onderbouw. 

 

 

 

. 

 

 

Voorleeswedstrijd! 

Op donderdag 15 oktober vond 

de jaarlijkse voorleeswedstrijd 

plaats. Wie zou de 

voorleeskampioen van ‘t 

Kruisrak worden? Het ging 

tussen deze kinderen uit groep 7 

en 8: Kevin, Kim, Ufouma, 

Kausar, Demi en Pim. 

 

En de winnaar is.... Kausar! Het 

niveau lag hoog, het was 

spannend. Kevin eindigde als  als 

tweede (en is daarmee reserve 

voor de volgende ronde). Alle 

deelnemers: goed gedaan! 

En Kausar veel succes 

toegewenst in de volgende ronde! 

Dank aan de jury: juf Bea, juf 

Jetty en juf Linda (collega 

schoolleider). 

 

 
Leerlingenraad ‘t Kruisrak  

Voor de  herfstvakantie zijn er verkiezingen voor de 

eerste leerlingenraad van ‘t Kruisrak gehouden. In 

groep 5 t/m 8 hebben leerlingen zich kandidaat 

gesteld en gepresenteerd. Via een stemming zijn er in 

elke groep twee kinderen gekozen. Deze kinderen zijn 

tijdens de voorleeswedstrijd voorgesteld aan de 

school. De eerste vergadering is op 6 november a.s. 

We hebben er zin in! 

De leerlingenraad 2020-2021 bestaat uit: 

Groep 5: Jenna en Jaymie 

Groep 6: Benthe en Amero 

Groep 7: Firdevs en Pim 

Groep 8: Kausar en Kevin 

Schoolkalender in Parro! 

De schoolkalender is dit jaar niet op papier verspreid. 

De kalender staat in Parro en in het Ouderportaal. 

Parro als app op uw telefoon of via internet op de 

computer (talk.parro.com)  is onmisbaar!  

 

 

 

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

