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Terugblik activiteiten 

Het Nationaal Schoolontbijt op 6 november was een 

geslaagde activiteit. Het gezond ontbijten en (samen) buiten 

bewegen is één van de speerpunten van het Nationaal 

Schoolontbijt. 

 
 

Het schoolfruit is van start gegaan! Tot nu toe hebben we 

prima kwaliteit fruit gekregen, met afwisselende soorten. 

Heerlijk! 

 

 
De donkere dagen breken 

weer aan. Fietsverlichting is 

van groot belang! 

 

In deze periode worden weer 

meer kinderen met de auto 

naar school gebracht. Dat 

betekent drukte op het 

Vogelpad!  

 

Wilt u zich aan de 

parkeerregels houden en de 

doorgaande weg vrij houden? 

U kunt ook gebruik maken 

van de parkeerhavens aan het 

begin van het Vogelpad. In de 

draaicirkel mag er niet 

geparkeerd worden, daar is 

‘kiss and ride’ de bedoeling. 

Bedankt voor uw 

medewerking! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Op het moment dat dit geschreven wordt, moet Sinterklaas nog op 

school arriveren. De kinderen zijn er klaar voor, de school is helemaal 

in de sfeer gebracht. Dit is overigens gebeurd onder leiding van onze 

AC, waarvoor dank! Het ziet er echt prachtig uit. Direct na 

Sinterklaas beginnen we al met het omtoveren van de school in 

Kerstsfeer!  

Helaas hebben we het programma voor Sinterklaas en Kerst moeten 

aanpassen in verband met de coronaregels. U zult dat ongetwijfeld 

begrijpen. Het blijft vreemd om dit zonder ouders te moeten vieren, 

maar het is helaas niet anders.Stay safe! 

Met vriendelijke groeten, 

Roelien Reichardt, directeur sport obs ‘t Kruisrak 

 

 

Heeft u de Parro-app? Mis de 

nooit meer de informatie van 

de leerkracht en download de 

app.. Vraag hulp als het niet 

lukt!

 

 

AC: hartelijk dank voor het  

versieren van de school. 

Het is weer zeer sfeervol gedaan! 



 
 

 

Personeelszaken 

 

Na de kerstvakantie is José van Schellen met 

pensioen, dus in groep 3 is er ruimte. 

Judith Ruijter neemt haar taak over in groep 3 

op donderdag en vrijdag. Ilona van Rooijen 

werkt dan op maandag, dinsdag en woensdag  

Welkom Judith! Ze stelt zich hiernaast even 

voor. 

 

Blij nieuws voor Bianca en haar man Ruud: zij is 

zwanger van haar tweede kind. Dit broertje of 

zusje van Tess wordt in mei 2021 verwacht. 

Gefelicteerd met dit mooie nieuws! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooltijden 

Vanwege de corona zijn onze schooltijden nog 

steeds gespreid: 

 Groep 1 en 2 starten om 8:15 – 14.:15 

 Groep 3 t/m 8 starten om 8:25 (dan gaat de 

bel). Ze mogen wel vanaf 8:15 naar binnen! 

Doel van deze tijden is om het aantal 

volwassenen op het Vogelpad te spreiden. Dus 

voor uw veiligheid! Blijf daarom zo kort 

mogelijk op het Vogelpad, ‘kiss and ride’! 

 

 

 

 

Nieuwe 

leerlingen 

In groep 1: 

Loran, Loris, 

Alex, Jaivano. 

In groep 2: 

Aram 

Welkom op ‘t 

Kruisrak!

 

 

Even voorstellen.... Judith  

Na de kerstvakantie kom ik op            

donderdag en vrijdag lesgeven in groep 3.  

Ik ben getrouwd met Bertjan en wij hebben 

twee dochters, Fleur en Lotte. Sinds 2017 

wonen wij in Bunschoten. De afgelopen elf 

jaar heb ik een kinderdagverblijf in Utrecht 

gehad. Daarvoor heb ik 10 jaar lesgegeven 

op basisscholen in Utrecht en Amsterdam, 

waar ik voor de klas stond in groep 3 en 4. 

Tijdens mijn eerste kennismaking met de 

kinderen van groep 3 heb ik al gezien dat 

het een heel leuke klas is. Ik heb er dan ook 

erg veel zin in om na de kerstvakantie te 

gaan starten! 

 

 

Nascholingen team 

Er vinden regelmatig nascholingen plaats.  In 

deze tijd natuurlijk online. Als team volgen we 

trainingen ‘EDI’*, om de doorgaande lijn in 

onze instructies te versterken. Daarnaast is er 

stichtingsbreed een studiedag over 

kansengelijkheid geweest. Binnen Bunschoten 

hebben we een gezamenlijke studiedag over 

het ‘kijken naar kinderen’ gevolgd. Waardevol! 

*Expliciete Directe Instructie 

 

 

 

 

Pensioen juf José! 

Op donderdag 17 december a.s. neemt ‘t Kruisrak afscheid van collega José 

van Schellen. Een fijne collega die ruim 10 jaar gewerkt heeft op onze school. 

We gaan haar missen maar zijn natuurlijk blij voor José dat ze kan genieten 

van haar welverdiende pensioen, samen met haar man Jan en hun gezin.  

Het afscheidsfeest zal samen met de kinderen in de ochtend gevierd worden. 

‘s Middags is er vanaf 14.00 uur gelegenheid voor ouders om haar buiten bij 

het grasveld uit te zwaaien en haar alle goeds toe te wensen. Welkom dus! 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 Om te noteren.. 

woensdag 9 december Groep 1 t/m 4 vrij; 

studieochtend onderbouw 

leerkrachten 

vrijdag 18 dec  t/m 3 jan Kerstvakantie 

woensdag 16 december Kerstontbijt (meer info volgt 

via Parro). 

donderdag 17 december afscheid José van Schellen 

vanaf 14.00 u voor ouders 

maandag 4 januari Eerste schooldag in 2021 

Helaas gaat het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi in januari niet door, in 

verband met alle coronaregels. 

 

 

 

Info viering Kerstfeest  

 

Dit jaar anders dan anders, in 

verband met de corona-

richtlijnen! 

 

Woensdag 16 december staat in 

het teken van de Kerstviering.   

Geen Kerstbuffet ‘s avonds, 

vandaar dat we de dag starten 

met een feestelijk Kerstontbijt. 

We hopen dat de kinderen deze 

dag ook feestelijke kleding 

aantrekken. 

Daarna is er alleen voor de 

kinderen ‘s ochtends in de hal 

ook nog een programma, waarbij 

we met alle groepen Kerstfeest 

vieren.  

 

Meer informatie krijgt u via de 

leerkrachten (Parro). 

 

 

Op donderdag 17 december is ‘foute 
kerst-truiendag’. Indien uw 

kind(eren) het leuk vinden, mogen ze 

deze dag een ‘foute kersttrui’ 
aandoen.  

Babynieuws! 

Meester Richard en Debbie zijn de trotse ouders van 

Bo geworden op 7 november j.l. Groep 8 verraste de 

meester met een mooi kado! 

Gefeliciteerd! 

 

 

 

U kunt uw privacyvoorkeuren als volgt doorgeven via Parro: 

 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. 

 


