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Gespreide breng- en haaltijden 

Groepen én ouders moeten 

onderling contact zo veel 

mogelijk beperken. We werken 

in ‘bubbels’ met gespreide 

breng- en haaltijden. Dit blijft zo 

totdat we versoepeling van de 

maatregelen krijgen.  

Voor de zekerheid nogmaals het 

overzicht: 

 
Tijden binnenkomst  

08:15 1e ronde:  groep 1, groep 3 en groep 7  

08:25 2e ronde:  groep 2, groep 5 en groep 8  

08:35 3e ronde:  groep 4 en groep 6 (via 

kleuterdeur) 

 

Tijden ophalen 

14:15 1e ronde: groep 1, groep 3 en groep 7 

14:25 2e ronde: groep 2,  groep 5 en groep 8 

14:35 3e ronde: groep 4 en groep 6 (via 

kleuterdeur) 

 

Op woensdag zijn de tijden als volgt:  

12.15 groep 1, 3 en 7   

12.25 groep 2, 5 en 8   

12.35 groep 4 en 6 

 

Op vrijdag zijn de kleuters 's middags vrij. De 

eindtijden zijn dan als volgt:  

groep 1: 11.45 uur  

groep 2: 11.55 uur 

Beste ouders/verzorgers, 

Het is nu een jaar geleden dat het Coronavirus voor het eerst in het 

Kruisrakkertje werd genoemd. En nog steeds hebben we te maken 

met dit virus. Maar hopelijk is het eind in zicht nu de vaccinatie is 

begonnen in Nederland. Hou vol! 

Diverse activiteiten in de maand maart staan onder voorbehoud in 

de agenda. Afhankelijk van de coronamaatregelen kan de 

schoolfotograaf wel of niet doorgaan. Dat geldt ook voor 

‘Streetwise’, de leuke praktische verkeerslessen van de ANWB.  

Ik houd u op de hoogte via e-mail en Parro!  

Voor nu geldt nog steeds: stay safe! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt, schoolleider  

 

 

 



 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

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. 

Om te noteren.. 
1 maart Alle kinderen naar 

school! 

woensdag 24 maart groep 1 t/m 4 vrij 

dinsdag 30 maart schoolfotograaf 

(onder voorbehoud) 

woensdag 31 maart Streetwise (onder 

voorbehoud) 

vrijdag 23 april Koningsspelen 

vrijdag 2 april t/m 5 april Paasweekend, 

kinderen zijn vrij! 

 

We blijven alle 

richtlijnen vanuit 

het RIVM goed 

volgen om veilig 

naar school te 

kunnen blijven 

gaan! 

Concept vakantierooster  2021-2022 (landelijke data) 

Dit is het concept, nog zonder studiedagen of andere extra vrije dagen! 

Vakantie 
 

eerste 
 

laatste 

  

dag 
 

dag 

Herfstvakantie 
 

18-okt-21 
 

22-okt-21 

Kerstvakantie 
 

27-dec-21 
 

7-jan-22 

Voorjaarsvakantie 
 

28-feb-22 
 

4-mrt-22 

Paasvakantie 
 

15-apr-22 
 

18-apr-22 

Meivakantie 
 

25-apr-21 
 

6-mei-22 

Hemelvaart 
 

26-mei-22 
 

27-mei-22 

Pinkstervakantie 
 

6-jun-22 
 

6-jun-22 

Zomervakantie 
 

11-jul-22 
 

19-aug-22 

 

Het definitieve rooster moet nog vastgesteld worden door de MR. Mogelijke losse (studie)dagen 
moeten nog gepland worden.We hopen in april u het definitieve rooster te kunnen melden. 

Groep 1a start! 

 

Vanaf 1 maart start groep 1a, onder leiding van 

juf Anne en juf Bea. Welkom! 

Groep 1a zit in het lokaal bij de ingang van 

groep 1b en 2.  

 

‘t Kruisrak doet weer mee met 

de Koningsspelen! Op vrijdag 

23 april staat de dag in het 
teken van bewegen. Helaas 

geen wereldlunch, door de 
corona-maatregelen‘t Kruisrak 

doet weer mee met de 

Koningsspelen! Op vrijdag 23 

april staat de dag in het teken 

van bewegen. Helaas geen 
wereldlunch, door de corona-

maatregelen‘t Kruisrak doet 
weer mee met de 

Koningsspelen! Op vrijdag 23 

april staat de dag in het teken 
van bewegen. Helaas geen 

wereldlunch, door de corona-
maatregelen‘t Kruisrak doet 
weer mee met de 

Koningsspelen! Op vrijdag 23 

april staat de dag in het teken 

van bewegen. Helaas geen 
wereldlunch, door de corona-
maatregelen‘t Kruisrak doet 

weer mee met de 

Koningsspelen! Op vrijdag 23 

april staat de dag in het teken 
van bewegen. Helaas geen 
wereldlunch, door de corona-

maatregelen‘t Kruisrak doet 
weer mee met de 

Koningsspelen! Op vrijdag 23 

april staat de dag in het teken 
van bewegen. Helaas geen 

wereldlunch, door de corona-

maatregelen‘t Kruisrak doet 

weer mee met de 

Koningsspelen! Op vrijdag 23 

april staat de dag in het teken 

van bewegen. Helaas geen 
wereldlunch, door de corona-

maatregelen 

Koningsspelen 2021 

‘t Kruisrak doet weer mee met de 

Koningsspelen! Op vrijdag 23 april staat 

de dag in het teken van bewegen. Helaas 

geen wereldlunch door de corona- 

maatregelen.  

 


