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Terugblik activiteiten 

Het Sinterklaasfeest was weer heel gezellig! De kinderen 

hebben genoten van de Pietenfilm en het bezoek 

(coronaproof) van de Sint op vrijdag 4 december.  

 

Het Kerstontbijt vormde de afsluiting van het kalenderjaar 

2020. Dankzij de inzet en flexibiliteit van de AC en het team 

kon dit gelukkig doorgaan, ondanks de scholensluiting per 16 

december.  

Het afscheid van collega José van Schellen was ook 

vervroegd naar dinsdag 15 december; haar ‘klassentoernee’ 

was zeer geslaagd en ze kijkt terug op een prachtige dag. Zij 

gaat nu genieten van haar welverdiende pensioen!  

 

 

 
 

De richtlijnen zijn weer 

aangescherpt, ook vanwege de 

nieuwe coronavariant. 

 Kinderen die ziek zijn 

blijven thuis! 

 Ook als zij verkouden of 

snotterig zijn, dan blijven 

de kinderen thuis 

 Heeft uw kind koorts, dan 

blijft het hele gezin thuis 

 Het advies is om kinderen 

met klachten ook te laten 

testen 

 Zijn er gezinsleden positief 

getest op corona, geeft u 

dit dan direct door aan 

school.  

 

Bij het maken van een 

testafspraak van een gezinslid 

blijft het hele gezin thuis, in 

afwachting van de uitslag. 

 

Is het gezinslid negatief, dan 

kan het kind direct weer naar 

school. Bij een positieve 

uitslag blijft het hele gezin 10 

dagen thuis in quarantaine. 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Om te beginnen wens ik u namens het team een gelukkig en gezond 

2021! Hopelijk heeft iedereen toch een leuke kerstvakantie gehad.  

 

We kijken terug op een bijzondere decembermaand in de school, 

met een coronaproof Sinterklaasfeest en een sfeervol Kerstontbijt.  

En nu gaan we weer een bijzonder tijd tegemoet, met in elk geval 

twee weken onderwijs op afstand! We hopen allemaal dat deze 

periode snel voorbij is en alle kinderen vanaf 18 januari weer 

gewoon naar school kunnen. Dat besluit valt waarschijnlijk rond 

12 januari. We houden u op de hoogte! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt 

Schoolleider sport obs ‘t Kruisrak 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te noteren.. 

woensdag 20 januari  start voorleesdagen 

 

vrijdag 19 februari  en               Studiedagen team, 

maandag 1 maart                      alle kinderen zijn 

vrij! 

 

 
 

Nieuwe 

leerlingen 

In groep 1: 

Loran, Loris, 

Brian,   

Welkom op ‘t 

Kruisrak!

 

 

Nieuws van de AC  

 

Vanuit de penningmeester komt de 

herinnering voor de betaling van de 

ouderbijdrage (45,- euro per kind).  

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). 

Betaling in termijnen of contante betaling 

is ook mogelijk. Voor nieuwe leerlingen 

(na 1 januari 2021) geldt een bedrag van 

30 euro. 

 

 

 

Splitsing groep 1 

In verband met de groeiende instroom in 

groep 1 wordt na de voorjaarsvakantie (per 1 

maart 2021) een instroomgroep voor de 

jongste kleuters opgestart. Dat is goed 

nieuws! 

De komende tijd wordt gebruikt voor het 

vinden van een onderwijsassistent, die onder 

verantwoordelijkheid van collega’s Gina en 

Hellen de instroomgroep gaat begeleiden. 

Ouders van groep 1 ontvangen nog apart 

informatie. 

We zijn er blij mee! 

 

 

 

Informatie voor ouders groep 1 t/m 4 

 

Op woensdag 27 januari staat in de Parro-

agende een studiedag voor groep 1 t/m 4 

gepland. Deze aangekondigde studiedag gaat 

niet door dus de kinderen hebben gewoon 

school! 

Communicatie in deze Corona-periode 

De communicatie vanuit de leerkrachten naar ouders zal vooral via 

Parro gaan. Brieven vanuit school en vanuit de bovenschoolse stichting 

STEV zullen via de mail verstuurd worden. 

Soms zult u berichten dubbel ontvangen, dit komt doordat niet alle 

ouders van beide systemen gebruik (kunnen) maken. We adviseren u 

dan ook om zowel uw mail als Parro te blijven checken. 

 

 

 


