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Terugblik activiteiten 

Het Nationaal Schoolontbijt op 3 november was een 

geslaagde activiteit. Het gezond ontbijten en (samen) buiten 

bewegen is één van de speerpunten van het Nationaal 

Schoolontbijt. 

 
 

Het schoolfruit is van start gegaan! Tot nu toe hebben we 

prima kwaliteit fruit en groente gekregen, met afwisselende 

soorten. Heerlijk! 

 

 
De donkere dagen breken 

weer aan. Fietsverlichting is 

van groot belang! 

 

In deze periode worden weer 

meer kinderen met de auto 

naar school gebracht. Dat 

betekent drukte op het 

Vogelpad!  

 

Wilt u zich aan de 

parkeerregels houden en de 

doorgaande weg vrij houden? 

U kunt ook gebruik maken 

van de parkeerhavens aan het 

begin van het Vogelpad. In de 

draaicirkel mag er niet 

geparkeerd worden, daar is 

‘kiss and ride’ de bedoeling. 

Bedankt voor uw 

medewerking! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Op het moment dat dit geschreven wordt, moet Sinterklaas nog op 

school arriveren. De kinderen zijn er klaar voor, de school is helemaal 

in de sfeer gebracht. Dit is overigens gebeurd onder leiding van onze 

AC, met hulpouders. Hartelijk dank! Het ziet er echt prachtig uit. 

Direct na Sinterklaas beginnen we al met het omtoveren van de school 

in Kerstsfeer!  

Via Parro en e-mail bent u geïnformeerd over de coronamaatregelen 

die op school van kracht zijn. Dit naar aanleiding van de laatste 

persconferentie. We hopen op uw medewerking om zo gezamenlijk het 

aantal besmettingen terug te brengen.  

Met vriendelijke groeten, 

Roelien Reichardt, directeur sport obs ‘t Kruisrak 

 

 

Denkt u aan het online 

invullen van het 

Tevredenheidsonderzoek? 

Via de mail heeft u daar in 

november een link voor 

ontvangen. Het helpt de 

school bij het verbeteren van 

onze kwaliteit. Dank! 

 

AC en ouders: hartelijk dank voor het  

versieren van de school. 

Het is weer zeer sfeervol gedaan! 



 
 

 

Personeelszaken 

Na de kerstvakantie gaat Judith Ruijter stoppen 

met haar werkzaamheden, in verband met 

mantelzorgtaken. We gaan haar heel erg missen 

maar respecteren haar keuze. 

De vacature is helaas nog niet vervuld, het 

lerarentekort is echt merkbaar, ook in onze regio. 

Gelukkig is oud-collega José van Schellen bereid 

om in elk geval twee maanden in te vallen op 

donderdag en vrijdag.  

 

De zoektocht gaat dus nog door. Kent u iemand 

met een onderwijsbevoegdheid die interesse 

heeft, laat het ons weten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljudo en project levensbeschouwing 

In januari wordt gestart met schooljudo voor groep 

3 t/m 6, in combinatie met sociaal-emotionele 

lessen. Uitgebreide informatie hierover volgt nog. 

 

Na de kerstvakantie starten ook de lessen rondom 

levensbeschouwing in groep 3 t/m 8. Op de 

ouderavond in november is daar over verteld. 

Kinderen leren samen over de verschillende 

stromingen, zonder dat een voorkeur wordt 

uitgesproken. Het doel is wederzijds begrip en het 

samen kunnen leven in de huidige pluriforme 

maatschappij. 

 

 

 

 

Instroomgroep – groep 1a 

Na de kerstvakantie start de instroomgroep 

in het lokaal bij de kleuteringang. 

Collega Bea van Laar komt ons team weer 

versterken op woensdag-  en 

vrijdagochtend. De andere dagen staat 

Brenda van de Blankevoort, één van onze 

onderwijsassistenten, voor de groep.  

We zijn blij dat het op deze manier toch 

nog gelukt is, want ook voor deze groep is 

het via de uitgezette vacature niet gelukt om 

iemand te vinden. 

 

We zijn daarom erg blij met onze oud-

collega’s die ons uit de brand helpen! 

 

 

Nieuwe 

leerlingen 

In groep 1:

 

Welkom aan 

Ela, Adam, 

Julia, Eline, 

Hiva en Klaas! 

 

Stagiaires 

Onze school is opleidingsschool voor de 

PABO en onderwijsassistent (MBO). Sinds 

kort ook voor MBO Dienstverlening en Zorg. 

In het kader daarvan loopt Jawhar stage op 

maandag en woensdag. Zijn doel is 

uiteindelijk om MBO Sport en Bewegen te 

gaan doen, vandaar dat hij ook bij sport- en 

spelactiviteiten mee zal lopen. Daarnaast zal 

hij conciërge Hans assisteren bij diverse taken. 
 

 

 

 

 

Schooltijden – afspraken brengen/halen (zie ook Parro) 

 

Het brengen van kinderen kan vanaf 8.15 uur. Dat blijft ongewijzigd. Nieuw 

is wel dat de kinderen dan direct naar hun klas moeten gaan en niet meer 

buiten gaan spelen. Ze moeten direct in hun ‘bubbel’. 

 

De ophaaltijden zijn wel gespreid (in ieder geval tot de kerstvakantie): 

• Groep 1 t/m 4 is om 14.20 uur uit, woensdag om 12.20 uur 

• Groep 5 t/m 8 is om 14.30 uur uit, woensdag om 12.30 uur 

Doel is om het aantal volwassenen op het Vogelpad te spreiden. Dus voor uw 

veiligheid! Blijf daarom zo kort mogelijk op het Vogelpad. 

Bovenbouwkinderen graag zoveel mogelijk alleen naar school laten komen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Om te noteren.. 

vrijdag 3 december Sinterklaasfeest - alle 

leerlingen ‘s middags vrij 

woensdag 8 december Groep 1 t/m 4 vrij; 

studieochtend onderbouw 

leerkrachten 

woensdag 22 december Kerstontbijt? (meer info 

volgt via Parro). 

vrijdag 24 dec  t/m 9 jan Kerstvakantie 

maandag 10 januari Eerste schooldag in 2022 

Helaas gaat het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi in januari niet door, in 

verband met alle coronaregels. 

 

Info viering Kerstfeest  

 

Dit jaar zal het helaas weer 

anders dan anders worden, in 

verband met de corona-

richtlijnen!  

Nog niet alles is zeker op dit 

moment, dus deze informatie is 

onder voorbehoud! 

 

Woensdag 22 december staat in 

het teken van de Kerstviering.   

In elk geval geen Kerstbuffet ‘s 

avonds, vandaar dat we de dag 

waarschijnlijk gaan starten met 

een feestelijk Kerstontbijt. We 

hopen dat de kinderen deze dag 

ook feestelijke kleding 

aantrekken. 

Daarna is er ‘s ochtends in de 

klas ook nog een programma, 

waarbij ze toch een aangepast 

Kerstfeest vieren. 

Meer informatie krijgt u te zijner 

tijd via de leerkrachten (Parro). 

 

 

Op donderdag 23 december is ‘foute 
kerst-truiendag’. Indien uw 

kind(eren) het leuk vinden, mogen ze 
deze dag een ‘foute kersttrui’ 

aandoen.  

 

U kunt uw privacyvoorkeuren als volgt doorgeven via Parro: 

• 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. 

  
 


