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Schoolfotograaf, Streetwise en Koningsspelen 

‘coronaproof’ 

 

Over Streetwise en de schoolfotograaf heeft u op 18 maart j.l. 

een uitgebreide mail ontvangen. 

 
 

De Koningsspelen zullen op vrijdag 23 april met behulp van 

Sportivun, coronaproof en in ‘bubbels’ georganiseerd worden 

(en uiteraard zoveel mogelijk buiten plaatsvinden).  

 

Let op: Voor groep 1 t/m 4 zijn de activiteiten alleen in de 

ochtend. Hun eindtijden ziet u hieronder staan! 

 

Groep 1 om 11.45 uur 

Groep 2 om 11.55 uur 

Groep 3 om 12.05 uur 

Groep 4 om 12.15 uur 

 

 
 

Gespreide breng- en haaltijden 

Groepen én ouders moeten 

onderling contact zo veel 

mogelijk beperken. We werken 

in ‘bubbels’ met gespreide 

breng- en haaltijden. Via e-mail 

en Parro is dit gedeeld, maar 

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 blijven lastige tijden, voor u als ouders en ook voor de school! 

Het virus is er nog steeds, de regels ten aanzien van verkoudheid 

zijn streng: kinderen  moeten thuis blijven bij verkoudheids-

klachten. Dit om quarantaines van groepen te voorkomen, dat 

levert uiteindelijk voor iedereen nog meer overlast op.  

Neem daarom uw verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

‘snottebellen’. Hou uw kind thuis bij verkoudheidsklachten. Na een 

negatieve testuitslag mag uw kind weer naar school, anders is het 

uitzieken en 24 uur klachtenvrij zijn voordat uw kind weer naar 

school mag.  Het is helaas niet anders... Wij moeten de 

voorgeschreven regels hanteren.  

 

Met vriendelijke groet,  

Roelien Reichardt, schoolleider 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compliment! #samensterk 

 

In deze tijd wordt op ouders, leerlingen en 

leerkrachten een groot beroep gedaan op hun 

flexibiliteit, improvisatie en 

organisatievermogen. We doen het samen!  

 

 

 

Naschoolse sport 

 

Sportivun is elke 

maandag van 

14.30 tot 15.15 op 

ons schoolplein 

aanwezig met 

hun 

beweegaanbod. 

 

Deelname is 

uiteraard gratis! 

 

 

Om te noteren.. 
dinsdag 30 maart schoolfotograaf  

woensdag 31 maart Streetwise 

vrijdag 2 april t/m 5 april Paasweekend, 

kinderen zijn vrij! 

21 en 22 april Eindtoets groep 8 

vrijdag 23 april Koningsspelen 

 

maandag 26 april en 

dinsdag 27 april vrij ivm Koningsdag 

 

maandag 3 mei t/m 

zondag 15 mei meivakantie 

 

 

 

 

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. 

 

Mocht het dit schooljaar niet lukken om op schoolreis te gaan, dan wordt dit 

geld gereserveerd voor een schoolreisje in september.  

Voor groep 8 geldt dat het schoolkamp Texel inmiddels verplaatst is naar juli; 

hopelijk kunnen we tegen die tijd in een ‘bubbel’ veilig en coronaproof naar 

onze locatie daar.  
 



 
 

 

 

 

 

Bericht van de leerlingenraad! 

De leerlingenraad bestaat uit 2 kinderen van groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. 

Uit groep 5 komen: Jenna en Jaimy, uit groep 6 komen: Benthe en Amero, uit 

groep 7 komen: Firdevs en Pim en uit groep 8 komen Kausar en Kevin. 

We proberen zo snel mogelijk goede oplossingen te vinden voor bepaalde 

problemen. We praten over verschillende onderwerpen en praten er in de klas 

over. Als we in de klas praten over de ideeën mogen de andere klasgenoten ideeën 

geven, maar ze kunnen ook als ze later ideeën krijgen kunnen ze het tegen de 

leerlingenraad vertellen of in de ideeënbus doen. 

Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs 

 

De wet op het Primair Onderwijs biedt ouders  van leerlingen op de openbare basisschool de  

mogelijkheid om vormingsonderwijs voor hun kinderen aan te vragen.  

Op school zijn folders beschikbaar (bij de directie) waarin u meer informatie vindt.  

Mail naar directie@kruisrak.nl en we zorgen dat u deze folder krijgt.Voor meer informatie is er 

de website vormingsonderwijs.nl 

 

Korte enquête vormingsonderwijs                          

Met het oog op de ontwikkelingen rondom het thema vormingsonderwijs en wereldburgerschap 

binnen STEV en op ‘t Kruisrak, is er een werkgroep bezig met onderzoek naar de mogelijkheden 

om dat in beter ons onderwijsaanbod op te nemen. U kunt ons helpen door een korte online 

enquête in te vullen (max 2 minuten van uw tijd). De link wordt meegestuurd bij dit 

Kruisrakkertje. Alvast bedankt! 

mailto:directie@kruisrak.nl


 
 

 

Deze uitnodiging is voor ouders, onderwijs- en zorgprofessionals. Het betreft een webinar met Steven 

Pont. U moet zich hier voor aanmelden, zie onderstaande informatie. 


