
 

Beste ouders/verzorgers,  

Wat was maart een heerlijk zonnige maand, waarin de 

kinderen lekker buiten konden spelen. Het grasveld is 

ook weer te gebruiken bij alle sportieve activiteiten. 

Daar genieten we van!  

De maand april sluiten we op 22 april al af met 

Koningsspelen. Dan start de ‘meivakantie’. Op 8 mei 

worden de leerlingen weer op school verwacht. De 

Avondvierdaagse (A4D) start dan ook; daarover heeft u 

in de mail info ontvangen. Tijd voor wandelen dus! 

 

Met vriendelijke groet,  

Roelien Reichardt, schoolleider 

Naschoolse sport 

Sportivun is elke maandag van 14.30 tot 15.15 op ons 

schoolplein aanwezig met hun beweegaanbod. Met 

meester Sjohn! 

Deelname is uiteraard gratis! 

 

 

Inloopweek 4-8 april 

 
Om ouders te betrekken bij het werk van hun 

kinderen, worden ze van harte uitgenodigd om 
in de week van 4 t/m 8 april gebruik te maken 

van de ‘inloopweek’. 

 

Wat houdt ‘inloopweek’ in? 

Ouders zijn van harte welkom om na schooltijd 
met hun kind in de klas te kijken. Uw kind kan 

laten zien waar aan gewerkt wordt, aan de 
hand van bijvoorbeeld de werkboeken of 

chromebooks. Het is de bedoeling dat kinderen 
zelf gaan vertellen.  

 

Leerkrachten zijn gewoon aan het werk, een 
korte vraag stellen is geen probleem maar het 

is nadrukkelijk niet de bedoeling om een 
uitgebreid gesprek over uw kind te beginnen. 
Daar kunt u natuurlijk dan wel een afspraak 

voor maken. 

 

We zijn blij dat dit soort momenten van 
‘educatief partnerschap’ met ouders weer 

mogelijk is!  

 



 

 

 

 

  

 
 

 
 

Hulp gezocht! 
 

Voor het eerst sinds twee jaar gaat de 

jaarlijkse schoolsportdag weer door! Wat 

fijn! Vrijdag 20 mei is het zover. 

 

Bij de organisatie is veel ouderhulp nodig, 

anders lukt het niet om zo’n groot sportief 

evenement te houden. ’t Kruisrak moet 

ongeveer 40 hulpouders  voor het 

ochtendprogramma leveren (van half 9 tot 

half 12).  

Dus aarzel niet, meld u aan bij collega Ilona  

(i.vanrooijen@kruisrak.nl) of collega Ed 

(e.wieggers@kruisrak.nl). 

 

Groep 1 en 2 zijn deze dag vrij, de sportdag 

is voor groep 3 t/m 8.  

Voor jonge kinderen t/m 6 jaar is er opvang 

bij juf Bea op school, zodat hun ouders 

kunnen helpen op de sportdag. 

 

 

Alvast bedankt namens alle kinderen! 

 

 
 
 

 

 

 

 

Nieuws van de AC  

Vanuit de penningmeesters komt de herinnering voor de 

betaling van de (vrijwillige) ouderbijdrage (45,- euro per 

kind). Er is daarover op 28 maart een mail gestuurd. 

 

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. 

 

 

Personeelszaken 

We zijn blij dat het gelukt is om inval voor collega Denise 
te vinden! Judith Ruijter komt op ma, di en wo invallen. 
Op donderdag en vrijdagochtend staat collega Chantal 

voor groep 2. 

 

Vanwege de coronamaatregelen moet Denise met 28 
weken al buiten de groep werken. Dat betekent in de 

praktijk dat zij vanaf de meivakantie niet meer voor de 
klas staat, maar met kleine groepjes buiten de klas werkt. 

Op die manier is de 1,5 meter afstand beter te 
handhaven. In juni start haar officiële verlof. 

Judith en Chantal starten na de meivakantie met invallen, 
waarbij Denise aanwezig is voor ondersteuning. Op die 

manier blijft ze wel betrokken bij groep 2. 

 

Leerlingenraad gaat op stap! 
 

Onze leerlingenraad bestaat uit Sara, Cas, Jenna, Jaymie,  

Amero, Indy, Firdevs en Pim.   

Op 12 april gaan ze samen met de leerlingraden van andere  

STEV-scholen naar Den Haag!  

Daar gaan ze naar het ministerie van Onderwijs om over  

diversiteit en inclusiviteit in het onderwijs ideeën uit te  

wisselen. En ze krijgen een kijkje achter de schermen van de  

democratie. Hierover gaan ze in de klas weer verslag 

 uitbrengen. Ze hebben er zin in! 
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Verkeersveiligheid op het Vogelpad! 
Het Vogelpad is (vooral met slecht weer) heel erg druk! 
Het verzoek is om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te 
komen. Het gaat om de veiligheid van de kinderen! 

 

Bij het brengen naar school gaat het over het algemeen 
redelijk goed, doordat ouders ‘kiss & ride’ goed hanteren 

Lukt bij het ophalen parkeren niet op het Vogelpad, dan 
graag in de wijk parkeren en het laatste stukje komen 

lopen. Dat is nog gezond ook      ! 

 

Er ontstaan onveilige situaties doordat dat auto’s 
midden op de weg stil (blijven) staan. Doet u dat a.u.b 
niet, want dat is levensgevaarlijk, vooral voor de 
fietsers! Denk aan onze Kruisrakkers! 

 

 

Om te noteren.. 
12, 13, 14 april inschrijven voor A4D op 

school (zie mail) 

vrijdag 15 april t/m 18 april Paasweekend, kinderen zijn 

vrij! 

20 en 21 april Eindtoets groep 8 

vrijdag 22 april Koningsspelen en 

Oranjeclown (groep 1 en 2) 

25 april - 6 mei meivakantie 

9 – 12 mei Avondvierdaagse (meer info 

volgt nog)  

donderdag 12 mei schoolfotograaf  

vrijdag 20 mei schoolsportdag 3 t/m 8 

(groep 1 en 2 zijn vrij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Vrijdag 22 april Koningsspelen! 
 

Natuurlijk doen we als sportbasisschool hier 

aan mee! Op dit moment is hierover het 

volgende bekend: 

 

De dag begint om 8.30 uur met een ontbijt 

op school (niet thuis uitgebreid ontbijten 

dus!) 

Er wordt weer een programma vol sportieve 

activiteiten samengesteld. De kleuters 

starten al donderdagmiddag, omdat zij 

vrijdagochtend ook nog op bezoek gaan bij 

de Oranjeclown. 

 

Het lied van Kinderen voor Kinderen ‘Fit top 

10’ speelt een belangrijke rol bij de warming-

up! Oefen thuis maar mee! 

(https://youtu.be/IU1xmydGadY) 

 

We willen de dag weer afsluiten met de 

bekende ‘wereldlunch’, meer info hierover 

elders in dit Kruisrakkertje. 

We hopen dus met kinderen en (indien er 

genoeg eten is) met ouders gezamenlijk te 

lunchen!  

 

 
 

 

 

 

Schoolfruit 

Tot de meivakantie is er nog gratis schoolfruit, vanuit 

subsidie van de Europese Unie. Dan zit de periode van 20 

weken erop. Dat betekent dat daarna alle kinderen weer 

zelf fruit of een boterham voor de pauzehap moeten 

meenemen.  

Zoals u weet is het alle dagen fruit of brood-dag! 

 

https://youtu.be/IU1xmydGadY


 

Na de meivakantie start een nieuwe activiteit van De Boei op onze school, onder de titel:  

Samen op de bank! 

 Elke woensdagmorgen van 9 – 12 uur is Mieke Verhoef aanwezig op school. Ouders kunnen zonder 
afspraak terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Kinderen zijn welkom om 

even te kletsen in een ontspannen setting.  

Kortom, De Boei is op een laagdrempelige manier voor ouders en leerlingen bereikbaar! 

Voor meer info kunt u terecht bij Inge Hopman, intern begeleider. 

_________________________________________________________________________________ 

Onderstaande info is bestemd voor de ouders van groep 1 en 2! 

De Boei organiseert op woensdagavond 6 april voor alle ouders van jonge kinderen tot 6 jaar een 

online ouderwijsavond over gezonde eetpatronen van jonge kinderen. Deze avond wordt 

inhoudelijk verzorgd door praktijk ZigZag. 

Een kind dat weigert z’n groente op te eten, iets nieuws te proberen of om überhaupt iets te eten. 

Herkenbaar? Veel jonge kinderen weigeren regelmatig om te eten. En het is logisch dat je je daar als 

ouder zorgen over maakt. Je kan je kind niet dwingen om te eten en je bent zeker niet de enige 

ouder die hier dagelijks mee te maken heeft. 

Maar wat kun je wel doen? Tijdens de online ouderwijsavond gaan we daarover in gesprek.  

Met Praktijk Zigzag  gaan we het hebben over ‘normale’ eetproblemen, hoe je als ouder hier mee 

omgaat, hoe je ervoor zorgt dat je kind gezonde eetgewoontes krijgt maar ook wanneer je aan de 

bel moet trekken. Daarnaast krijg je tips hoe je je kind kan stimuleren om wel te eten en is er de 

mogelijkheid om vragen te stellen. 

Aanmelden 

De ouderwijsavond vindt plaats op woensdag 6 april en zal starten om 19.45 uur. Je kunt je opgeven 

bij De Boei door te bellen naar 033 – 299 29 22 of te mailen naar Prisca Weigand 

p.weigand@deboeibunschoten.nl.  

Bij aanmelding krijg je een uitnodiging met link om in te loggen en deel te nemen. 
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Hieronder de info zoals op dit moment bekend. Nadere informatie volgt nog via Parro! 

 

Ontbijt 

Speciaal voor de Koningsspelen wordt een ‘Koningsontbijt’ geleverd voor alle leerlingen.  

 

Sport en spel  

Vanaf ca. 9.15 uur beginnen we met alle sportieve activiteiten voor groep 3 t/m 8. De warming-up is op het plein op de 
muziek van Kinderen voor Kinderen. 

Dat gebeurt  in groepen waarbij de leerlingen gemixt worden. Ze gaan dan langs diverse activiteiten. U bent van harte 
welkom om te komen kijken! 

De kleuters gaan na het ontbijt met de bus naar de Oranje-voorstelling van de clown (meer info volgt nog). 

 

Wereldlunch! 

Sporten maakt hongerig, we willen daarom deze ochtend afsluiten met een gezamenlijke maaltijd, een  
‘wereldlunch’. Daar hebben we uw hulp bij nodig! 

 

Wat is de bedoeling? 

We willen met elkaar een groot buffet maken van lekkernijen uit alle culturen die we hier op school hebben. ’t Kruisrak is 
een kleurrijke school en daar zijn we trots op! 

Van Turkse pizza tot Italiaanse pasta, van Hollandse pannenkoeken tot Poolse lekkernijen! 

 

Net als bij het jaarlijkse kerstdiner (voor corona) hopen we dat iedereen iets aanlevert voor het buffet. Denkt u er wel aan 
dat wat u maakt, makkelijk voor kinderen te pakken moet zijn als ze langs het buffet lopen. Bijvoorbeeld stukjes pizza, 
gesneden rauwkost of fruit, stokbrood, poffertjes, bladerdeeghapjes etc. Liever géén soep of ijs. 

 

Uiteraard hoeft u niet voor alle 200 kinderen iets aan te leveren:  qua hoeveelheid moet u denken aan hapjes voor ca. 15 
kinderen. Als iedereen dat aanhoudt, hebben we naar verwachting ook genoeg voor de aanwezige ouders. Dan kunnen 
we gezellig met kinderen en ouders eten! De AC zorgt voor borden, bekers en bestek! 

 

De kleuters kunnen na de lunch mee naar huis, dan begint hun vakantie! 

Voor de kinderen vanaf groep 3 is de verwachte eindtijd om 14.30 uur. Daarna begint de meivakantie!  

 

Geef door  wat uw bijdrage is! 

U begrijpt dat we graag vooraf ongeveer willen weten wat er allemaal komt. 

Graag dus uw reactie doorgeven aan de leerkrachten. Dat kan op de volgende manieren: 

• Op papier: noteer uw gerecht op de intekenlijst die bij de klassen hangt (vanaf 4 april). 

• Per mail of Parro-app: geef uw gerecht/hapjes door aan de leerkracht, dan noteren wij het op de lijst 

U krijgt daarna nog even praktische  informatie over hoe laat, waar en wanneer het aangeleverd kan worden. 

 

 

Samen lunchen met kinderen, ouders en leerkrachten; gezellig! 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Team en AC ’t Kruisrak 
 


