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BRENGEN/HALEN 

 

Groep 1 en 2 kunnen vanaf 8.15 

uur naar binnen, waarbij ouders 

op het plein óf bij de kapstok 

afscheid moeten nemen. Ze 

moeten wel de 1,5 meter afstand 

houden (of een mondkapje op). 

Ze mogen niet de klas bij het 

brengen.  

Bij het ophalen wachten ouders 

buiten op hun kind ( op het plein). 

De kleuters komen met de 

leerkracht om 14.25 uur buiten. 

 
 

Groep 3 t/m 8 kunnen (zelf) 

tussen 8.15 en 8.25 uur aankomen 

op het plein en mogen dan al zelf 

naar de klas gaan. De bel gaat om 

8.25 uur. Dan moeten kinderen 

naar binnen. Ouders blijven 

buiten op het schoolplein.  Graag 

zoveel mogelijk lopend of per fiets 

komen, anders ‘kiss and ride’. 

 

Eindtijd voor groep 3 t/m 8 : 

14.30 uur 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De zomervakantie is voorbij, het nieuwe schooljaar 2021-2022 gaat 

van start! Het zal toch weer een bijzondere start zijn, doordat het 

Coronavirus nog onder ons is. We blijven daarom strikte regels 

hanteren ten aanzien van de hygiëne en ventilatie. Ook de 1,5 

meter afstand tussen volwassenen blijft van kracht. Als dit niet 

mogelijk is, dan kan er gebruik gemaakt worden van een 

mondkapje. 

Ouders mogen op het schoolplein komen en ook weer in het 

schoolgebouw. Uiteraard wel met de 1,5 meter regel. Lees hievoor 

goed de afspraken over brengen/halen van de kinderen. 

Op 9 september is er een informatiemiddag/avond, in de vorm van 

een inloop tussen 17.00-19.00 uur (samen met uw kind). U 

ontvangt hier nog meer info over. 

 

Samen met elkaar (ouders, kinderen en leerkrachten) hopen we er 

toch weer een goed jaar van te maken, ondanks alle aanpassingen 

door het Corona-virus!  

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt, schoolleider ‘t Kruisrak  
 

 

 



 
 

 

 

Stagiaires 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudervertelgesprekken 

De oudervertelgesprekken staan gepland 

vanaf 13 september. De leerkrachten 

versturen hiervoor een uitnodiging via Parro. 

U kunt dan intekenen op de bekende 

gespreksplanner. De gesprekken vinden bij 

voorkeur live plaats, op 1,5 meter. Bij 

gezondheidsklachten kan het uiteraard ook 

telefonisch. 

 

 

 

 
 

.  
 

We willen u 

verzoeken om in 

het nieuwe 

schooljaar eigen 

pennen, stiften 

e.d. in een etui 

mee te laten 

nemen. Het etui 

moet in het laatje 

passen. 

 

 

 

 

Luizencontrole                       

Met de luizencontrole op school zijn we 

nog terughoudend. Vandaar dat het beleid 

van vorig jaar wordt doorgezet. 

Wilt u thuis goed opletten en melden als 

uw kind(eren) last hebben van hoofdluis? 

Dan worden de ouders van klasgenoten 

ook gewaarschuwd. Alvast bedankt. 

Bij vragen hierover: neem contact op met 

de leerkracht van uw kind(eren) 

 

 

Schoolreisje groep 3 t/m 7                                                   

Zoals u in de Parro-agenda hebt kunnen zien staat op dinsdag 28 spetember 

het schoolreisje al gepland. Dit alleen voor groep 3 t/m 7, groep 1 en 2 gaan 

in juni 2022. Groep 8 gaat op schoolkamp in 2022. 

Dat betekent dat de AC graag al een deel van de ouderbijdrage van 2021-2022 

wil ontvangen voor dit schoolreisje. Het gaat om 25 euro per kind.  

Heeft u kinderen in groep 3, 4, 5, 6 of 7, dan krijgt u al heel snel een e-mail 

met het verzoek dit over te maken naar de AC. 

 

 

 

 

In het nieuwe schooljaar starten er ook 

stagiaires van de opleiding voor onderwijs-

assistent (MBO) en de PABO.  

 

Op dit moment zijn bekend: 

Groep 1/2: Niels Laôut, Jennifer de Vos  

Groep 3: Rachel Koelewijn, Selena vd Berkt 

Groep 4: Marilène v. Rossum, Ainslie v. Laar 

Groep 5: Hannita Bos 

Groep 7: Zoë Veldhuizen (PABO) 

Groep 8: Harold van Dasselaar 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Sportbasisschool 
 

In het nieuwe schooljaar werkt ‘t 

Kruisrak veel  samen Sportivun  

 

Sportivun (NBSS) 
Op maandagmorgen worden de 

gymlessen gegeven door een 

gymdocent van het Nationaal 

Bureau Sportstimulering Sportivun. 

Sjohn van Gulik zal voor groep 3 

t/m 8 gymlessen geven.  

 

Daarnaast komt Sportivun op 

dinsdag en donderdag in de 

lunchpze een stukje sportieve 

pauzebegeleiding doen onder de 

naam ‘Sportiplein’(van 12 tot 13:00 

uur).  

 

Elke maandagmiddag (na 

schooltijd, 14.30-15.15 uur) is er 

buitenschools bewegen op het 

schoolplein en grasveld, in het kader 

van de Sportieve School. Dit 

gebeurt ook onder 

verantwoordelijkheid van 

Sportivun.  

 

Deelname is gratis! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schoolkalender in Parro 

De schoolkalender wordt niet op papier verspreid. De 

kalender staat al in het Ouderportaal en komt ook in Parro 

te staan. Ook zal in de maandelijkse nieuwsbrief ‘t 

Kruisrakkertje aandacht zijn voor de komende activiteiten. 

Parro als app op uw telefoon of via internet op de 

computer (talk.parro.com)  is onmisbaar! 

Privacy – zelf aanpassen via Parro 

U kunt dit zelf ook digitaal vastleggen of aanpassen in 

Parro. Volgt u de volgende stappen: 

• 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. 

 

Om te noteren.. 

 
30 augustus eerste schooldag! 

9 september inloop tussen 17.00-19.00 

uur (meer info volgt) 

Vanaf 13 september oudervertelgesprekken 

28 september schoolreisje groep 3 t/m 7 

29 september groep 1, 2, 3, 4 vrij 

18-22 oktober herfstvakantie 

 

 

 

  

 

 

 
Kinderen mogen weer hun verjaardag op school 

vieren. Graag wel met verpakte traktaties! 

http://www.talk.parro.com/


 
 

 

 


