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Beste ouders/verzorgers
De laatste weken zijn aangebroken. De gesprekken over de
portfolio’s vinden nog plaats vanaf 5 juli, dat mag ook weer ’live’,
op 1,5 meter. Het afscheid van collega’s Truus en Marja staat
gepland op vrijdagmorgen 9 juli a.s.
Het was een schooljaar om nooit te vergeten, door alle
coronamaatregelen. Gelukkig gaat het dus nu weer de goede kant
op. Er zijn versoepelingen per 26 juni, ook voor het onderwijs.
We hopen dat we in het nieuwe schooljaar weer ‘normaal’ kunnen
starten, maar uiteraard hangt dat van de ontwikkelingen in de
zomer af. We houden u op de hoogte via mail en Parro!
Ik wens u hoe dan ook vooral een mooie en gezonde zomer toe!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, schoolleider

‘t Kruisrak

Op vrijdag 9 juli staan juf Marja en juf Truus centraal! Met
samen bijna 90 dienstjaren op ‘t Kruisrak gaan zij nu met
pensioen. Met de kinderen nemen we ‘s ochtends afscheid.
Ouders zijn uitgenodigd om vanaf 14.00 uur buiten afscheid
te nemen (bij het grasveld).

De lunch wordt deze dag om 11.45 uur verzorgd door LaPlaza! De
kleuters zijn daarom mogelijk wat later uit. Mocht dit voor u problemen
geven, laat het ons even weten!
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Corona-versoepelingen!
Nu vanaf 26 juni de
maatschappij steeds meer open
mag, wordt ook de cohortering
(het werken in bubbels) in het
basisonderwijs losgelaten. Dit
betekent voor ons o.a.:
Schoolkamp is toegestaan;
Musicals kunnen worden
opgevoerd op school, waarbij de
basisregels van 1,5 m afstand
tussen ouders onderling en
ouders en teamleden
gehandhaafd blijft.
Ouders brengen/halen hun kind
en blijven nog buiten de school.
Individuele oudercontacten
kunnen op afstand fysiek op
school plaatsvinden, van belang
voor de portfoliogesprekken;
Let op: snottebellenbeleid
Leerlingen met lichte
verkoudheidsklachten blijven
thuis. Ouders wordt geadviseerd
hun kind te laten testen. Een
negatieve test geeft toegang tot
de school. Indien geen test, dan
betekent dit dat kinderen
thuisblijven tot zij minimaal 24
uur klachtenvrij zijn.

Lesvrije ochtenden onderbouw 2021-2022
(let op: voor groep 1 t/m 4)
•

woensdag 29 september

•

woensdag 8 december

•

woensdag 26 januari 2021

•

woensdag 23 maart 2021

De kleuters zijn ook vrij op de schoolsportdag,
vrijdag 20 mei 2022.
Deze info komt ook allemaal in de Parro-agenda en
het ouderportaal te staan!

Op donderdag 9
september staat de
informatiemiddag/avond
gepland.
Het plan is om
ouders samen met
hun kind(eren) te
ontvangen tijdens
een inloop van
17.00-19.00 uur.
Meer info volgt
nog!

We sluiten het schooljaar op
donderdagmiddag 15 juli om 14.15, 14.25
en 14.35 uur af. Dan start de zomervakantie voor de kinderen. Geniet ervan!

MR – afscheid Henk Koelewijn, Truus en Marja
Op 23 juni j.l. is er op de laatste vergadering van dit schooljaar afscheid
genomen van Henk Koelewijn (vertegenwoordiger van ouders). Hij neemt
afscheid van de MR na vele jaren actieve betrokkenheid bij de school. De
Kruisrak-tijd zit erop voor zijn dochter Kim dus is het tijd om plaats te
maken. Henk, namens ‘t Kruisrak hartelijk dank voor al die jaren
ouderbetrokkenheid!
Als nieuwe ouders hebben Nadia Misuraca en Marlous van de Kamp zitting
genomen. Michiel de Jong is nog voorzitter van de MR maar treedt voor 1
januari 2022 terug. Dus de MR zoekt nog versterking van één ouder. Wilt u
meer hierover weten, vraag het gerust na bij Marlous, Nadia of Michiel!
De MR nam ook afscheid van de personeelsvertegenwoordigers Truus en
Marja. Zij worden opgevolgd door Judith Ruijter en Richard Haklander.

Het nieuwe schooljaar
Alle info over de groepsverdeling is al per mail
naar de ouders verstuurd op vrijag 25 juni j.l.

Ouderbijdrage – nieuws van de AC
De ouderbijdrage van 45,-- 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).
Kinderen na 1 maart betalen 25,00 euro.

Om te noteren..
2-5 juli
5 en 6 juli
Vanaf 5 juli
vrijdag 9 juli
woensdag 14 juli
donderdag 15 juli
vrijdag 16 juli`
maandag 30 augustus
donderdag 9 september

schoolkamp groep 8
FUN-dagen, alternatief
schoolreisje groep 1 t/m 7
portfoliogesprekken
afscheid Marja en Truus
afscheidsavond groep 8
laatste schooldag
alle kinderen zijn vrij!
eerste schooldag
infomiddag/avond

Lekker lezen op het strand?
Of een luisterboek voor in
de auto?
Speciaal voor kinderen die nog
geen ervaring hebben met de
bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl
de zomeractie Boek ‘n Trip!

Wist u dat...
•
•
•
•

Marja en Truus samen bijna 90 dienstjaren op ‘t
Kruisrak hebben..!
zij de eerste leerkrachten met een duobaan waren op ‘t
Kruisrak..
dit zo bijzonder was dat het zelfs in de krant heeft
gestaan!
dit nu bijna niet meer voor te stellen is...

De AC (activiteitencommissie) wil graag nog wat
helpende handen! De AC verzorgt alle extraatjes voor
de kinderen. Kom erbij! Hopelijk kunnen we komend
schooljaar weer leuke dingen voor de kinderen
organiseren!
Aanmelden via ac@kruisrak.nl of informeer bij één
van de AC-leden: Wendy, Linda, Ilknur, Mariska,
Kim, Susanne, Mirjam of Selina.

Bericht van de schoolfotograaf: RD-foto
Bestellen kan nog steeds! Bestel online via pc of
mobiele telefoon: https://bestel.rdfoto.nl
Bestellen vanaf € 4,00 in alle kleuren en maten en
materialen. Heeft u vragen? vragen@rdfoto.nl of bel
even op 023-5762064.

Met de online Bibliotheek-app
beleeft je kind in juli en
augustus gratis de leukste ebooks en luisterboeken op een
telefoon of tablet.

Hoe werkt het?
Vanaf 1 juli ontdek je de selectie
zomerboeken per
leeftijdscategorie en download
je ze in de online Bibliotheekapp. Geen gedoe: je hoeft er
niet voor naar de bibliotheek,
geen lid te worden en ook niet
te zeulen met boeken. Zo
beleeft je kind tijdens de
vakantie de spannendste
avonturen en voorkom of
verhelp je ook meteen een
leesachterstand. Leuk, en
handig!Lees en luister nu via de
online Bibliotheek-app!

De gratis VakantieBieb
stimuleert kinderen om te blijven
lezen tijdens de zomerperiode!
In de gratis app staan e-books én
luisterboeken. Zo zijn er leuke

Even voorstellen...onze nieuwe collega’s!

Hallo! Mijn naam is Bo Kneefel. Ik ben 21 jaar oud, woon in Bunschoten en ben net
afgestudeerd aan de Universitaire Pabo van Amsterdam.
Na de zomervakantie start ik in groep 1 van 't Kruisrak. Ik heb er heel veel zin in!
Naast het lesgeven houd ik van spelletjes, lekker eten, gezelligheid, goede muziek en een
goed boek. Daarnaast ben ik graag sportief bezig en ben daarom vaak in de sporthal
terug vinden.
Ik kijk erg uit naar dit jaar en hoop jullie snel te spreken!
Groetjes Bo.

Beste ouders en kinderen van ’t Kruisrak,
Wat leuk dat ik me via deze weg aan jullie voor mag stellen.
Mijn naam is Marieke en vanaf komend schooljaar ben ik, samen met juf Hellen,
te vinden in groep 4. Sommige van jullie kennen mij misschien al van gezicht
omdat mijn 3 dochters ook op ’t Kruisrak zitten (Emma in gr. 5, Femke in gr. 3 en
Lize in gr. 2).
Samen met mijn man Michiel en onze meiden woon ik sinds 14 jaar met veel
plezier in Bunschoten-Spakenburg. Na jarenlang gewerkt te hebben op scholen
buiten het dorp, heb ik nu gekozen voor een plekje dichterbij huis. En wat is dan
leuker dan ’t Kruisrak?!
Ik heb veel zin in het komende schooljaar en hoop er met de kinderen en ouders
een mooie tijd van te gaan maken!
Graag tot ziens op ’t Kruisrak!_________________________________________________________________________________________
Mijn naam is Sharon Splinter en na de zomervakantie mag ik komen werken in
groep 6 op ‘t Kruisrak.
Ik ben getrouwd met Peter en samen hebben we twee kinderen, Niek en
Noortje. Ook hebben we er nog een gezellige hond bij.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Zo ben ik veel te vinden in het bos, op mijn
mountainbike of met mijn hardloopschoenen aan. Ook ben ik graag op het
strand van Ameland, waar ik geboren ben.
Verder ben ik veel te vinden in mijn (moes)tuin.
Ik kijk er ontzettend naar uit om iedereen te ontmoeten, vooral de kinderen die
ik na de zomer les mag gaan geven!

