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Beste ouders/verzorgers,
Om te beginnen wens ik u namens het team een gelukkig en gezond
2022! Hopelijk heeft iedereen toch een leuke kerstvakantie gehad.
We kijken terug op een bijzondere decembermaand in de school,
met een coronaproof Sinterklaasfeest en een sfeervol Kerstontbijt.
En nu gaan we weer een spannende tijd tegemoet, met strenge
maatregelen. We hopen allemaal dat deze periode snel voorbij is en
alle kinderen vanaf 10 januari weer gewoon naar school kunnen.
Dat besluit valt waarschijnlijk rond 3 januari. We houden u op de
hoogte!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt
Schoolleider sport obs ‘t Kruisrak
Terugblik activiteiten
Het Sinterklaasfeest was weer heel gezellig! De kinderen
hebben genoten van het bezoek (coronaproof) van de Sint op
vrijdag 3 december.
Het Kerstontbijt vormde de afsluiting van het kalenderjaar
2021. Dankzij de inzet en flexibiliteit van de AC en het team
kon dit gelukkig doorgaan.

Zoals gezegd moeten we
afwachten welke besluiten er door
de regering genomen worden.
We hopen natuurlijk heel erg dat
we weer terugkunnen naar de
situatie zoals we voor de
kerstvakantie geeindigd zijn.
De maatregelen t.a.v. zelftesten
en mondkapjes zullen nog wel
van kracht blijven.
Toch werkte dit goed voor onze
school: het fysiek onderwijs kon
doorgaan, er zijn gelukkig geen
groepen in quarantaine geweest.
Voor nu geldt vooral:
stay safe!

Nieuws van de AC – voor groep 1, 2 en 8

Personeelszaken
In verband met de groeiende instroom in
groep 1 wordt na de kerstvakantie (per 10
januari 2022) een instroomgroep voor de
jongste kleuters opgestart.
Het lokaal is ingericht, collega’s Brenda (ma,
di, do) en Bea (wo en vr) zijn er klaar voor.
In groep 3 komt collega José van Schellen
terug. Op donderdag en vrijdag neemt zij de
plek over van collega Judith, die vanwege
mantelzorg helaas moet stoppen.
De vacature staat nog open, vanaf 1 maart.
Zegt het voort!

Op 3 januari
2022 zal het
besluit vallen
over het weer
opengaan van
het onderwijs.

Vanuit de penningmeester komt het bericht
voor met name de ouders van groep 1, 2 en 8
voor de betaling van de ouderbijdrage (45,- euro
per kind). Deze groepen hebben nog geen
schoolreisje gehad. Voor groep 8 volgt ook nog
een extra bijdrage voor het schoolkamp Texel.
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 2022) geldt een
bedrag van 30 euro.

Wat als de scholen dicht blijven?
Als de scholen dicht moeten blijven vanaf maandag 10 januari 2022, dan gaan
we schakelen naar afstandsonderwijs. Op maandag 10 januari wordt er dan
een ophaalmoment gepland (voor boeken en evt. chromebooks).
Dan starten de online lessen op dinsdag 11 januari.
Uiteraard is er wel vanaf maandag 10 januari noodopvang.
Meer info volgt in de tweede week van de kerstvakantie!

We houden u
op de hoogte!

Om te noteren..*
woensdag 26 januari
donderdag 27 januari

groep 1 t/m 4 vrij
start voorleesdagen

vrijdag 25 februari en
maandag 7 maart

Studiedagen team,
alle kinderen zijn vrij!
Deze dagen vallen
rondom de
voorjaarsvakantie

*onder voorbehoud: door corona kunnen er soms
wijzigingen in de planning plaatsvinden

Communicatie in deze Corona-periode

De communicatie vanuit de leerkrachten
naar ouders zal vooral via Parro gaan.
Brieven vanuit school en vanuit de
bovenschoolse stichting STEV zullen via de
mail verstuurd worden.
Soms zult u berichten dubbel ontvangen, dit
komt doordat niet alle ouders van beide
systemen gebruik (kunnen) maken. We
adviseren u dan ook om zowel uw mail als
Parro te blijven checken.

