
 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Wat vliegt de tijd! In dit Kruisrakkertje staan al weer 

onderwerpen die het volgend schooljaar betreffen.. door 

alle vrije dagen gaat alles zo snel!  

In de maand mei en juni zijn er nog activiteiten genoeg: 

de avondvierdaagse is direct op 9 mei gestart, de 

schoolfotograaf komt (12 mei) en we oefenen volop voor 

de schoolsportdag op 20 mei! Kortom, we blijven in 

beweging! 

 

Met vriendelijke groet,  

Roelien Reichardt, schoolleider 

 

Schoolfruit  
Het schoolfruit is gestopt, de 20 weken gratis fruit zitten 

er op. Wilt u uw kind(eren) weer zelf fruit meegeven voor 
de kleine pauze? Alvast bedankt! 

Nieuws uit de MR 
In de april-vergadering is afscheid genomen 
van voorzitter Michiel de Jong. Namens de 

ouders zitten nu Nadia Misuraca (moeder van 
Jenna en Yassine), Meeke Janssen (moeder van 
Klaas) en Jutta van Koelen (moeder van Xavi) in 

de MR. De oudergeleding is weer op volle 
sterkte!. Namens het personeel zitten Richard 

Haklander, Ilona van Rooijen en Marieke de 
Jong in de MR. 

 

De MR heeft op de april-vergadering het 
vakantierooster goedgekeurd. Verderop in dit 

Kruisrakkertje vindt u dit rooster. 

 

Verder is er gesproken over de (vrijwillige) 
ouderbijdrage van de Activiteitencommissie. 
Voor het organiseren van alle extraatjes voor 

de leerlingen is deze bijdrage onmisbaar.  

 

We hopen dat het veel ouders lukt om de 45 
euro per jaar over te maken (het mag ook in 
termijnen), hoewel we ook begrijpen dat het 

dagelijks leven duurder is geworden.  

 

Ouders die iets meer kunnen missen kunnen 
hopelijk iets extra’s bijdragen, zodat we 

gezamenlijk kunnen zorgen dat alle kinderen 
meekunnen blijven doen met activiteiten. 

Alvast bedankt! 

 

 



 

 

 

 

  

 
 

 
 

Schoolsportdag! 
 

Voor het eerst sinds twee jaar gaat de 

jaarlijkse schoolsportdag weer door!  

Wat fijn!  

Vrijdag 20 mei is het zover. De sportdag 

vindt plaats op Sportpark De Vinken. 

 

Groep 1 en 2 zijn deze dag vrij, de sportdag 

is voor groep 3 t/m 8.  

 

Er is een nieuw lied voor de sportdag 

opgenomen, met deelname van een aantal 

kinderen uit groep 5. U kunt het lied 

terugvinden op de website 

https://www.deschoolsportdag.nl/lied 

Leuk om alvast te oefenen! 

 

De schema’s van het middagprogramma 

zijn te vinden op de volgende website: 

 

www.tournify.nl/live/schoolsportdag2022 

 

We kijken uit naar een mooie sportieve dag! 

 

 
 
 

 

 

 

 

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. Kleuters die na 1 april starten, 

betalen 25 euro (voor het schoolreisje van de kleuters) 

 

 

         

Volgend schooljaar 2022-2023 

 

Natuurlijk wordt er ook al voorbereid voor volgend 

schooljaar. Er wordt in 2022-2023 met 9 groepen 

gewerkt, vanwege een grote kleutergroep (groep 2). U 

wordt na de MR vergadering van juni via e-mail 

geïnformeerd over de groepsverdeling voor volgend 

schooljaar.  

We zijn druk bezig met het invullen van ruimte die 

ontstaat. Collega Henriëtte neemt afscheid van ’t 

Kruisrak; zij gaat naar de Betuwe verhuizen. We zullen 

haar missen! 

 

 

We zijn, vanwege groei, op zoek naar versterking bij de 

kleuters. De sollicitatieprocedure loopt inmiddels. 

Inmiddels hebben we al wel een nieuwe collega kunnen 

aantrekken op de ontstane vacatureruimte: na de 

zomervakantie start collega Johan Nieuwboer op ’t 

Kruisrak. We zijn erg blij met zijn komst op ’t Kruisrak. 

Welkom!  

In een volgende editie van ’t Kruisrakkertje zal hij zich zelf 

voorstellen 

 

https://www.deschoolsportdag.nl/lied
http://www.tournify.nl/live/schoolsportdag2022


 

 

 

 

 

 

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.. 

 
donderdag 12 mei schoolfotograaf  

vrijdag 20 mei schoolsportdag 3 t/m 8 

(groep 1 en 2 zijn vrij) 

donderdag 26 mei Hemelvaartsweekend 

t/m 29 mei alle kinderen vrij 

maandag 6 juni Pinkstermaandag – vrij 

7 t/m 10 juni schoolkamp Texel groep 8 

23 juni schoolreis groep 1a, 1b en 2 

24 juni en 27 juni studiedagen, alle leerlingen 

zijn vrij!! 

Vrijdag 8 juli eerste dag zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Koningsspelen 2022: 
wat was het weer leuk! 

 

 

Via Parro heeft u ongetwijfeld al foto’s 

gezien. We kijken terug op weer geslaagde 

Koningsspelen! 

Groep 1 en 2 zijn deze ochtend naar de 

Oranjeclown geweest en hebben daar 

genoten. Op donderdagmiddag 21 april 

hebben zij zich sportief uitgeleefd tijdens 

hun eigen Koningsspelen, met hulp van 

groep 8. 

 

Dank aan alle ouders voor hulp op veel 

gebieden. Bij de sportieve onderdelen, de 

wereldlunch of andere hand- en 

spandiensten. Hartelijk dank! 

 

Het was een groot feest! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

De lessen ‘STEVig’ voor groep 3 t/m 8 zijn altijd op dinsdag.  

Het thema ‘samen’ is afgesloten. Het nieuwe thema is ‘natuur’. 

 Er heeft een wisseling plaatsgevonden bij de gastdocenten:  

Jeroen Bergveld (vanuit humanistisch vormingsonderwijs) is  

deze 8 weken de docent voor groep 3, 4 en 5. Mehmet 

 Demirozcan (IVO) is naar groep 6, 7 en 8 gegaan. Wilt u als  

ouder bij een les aanwezig zijn? U bent welkom! Neem dan 

even contact op met de leerkracht voor een afspraak. 

 

 



 

 

Vakanties  2022-2023   

  eerste  laatste 

  dag  dag 

Herfstvakantie  24-oktober-22  28-oktober-22 

Kerstvakantie  26-december-23  6-januari-23 

Voorjaarsvakantie  27-februari-23  3-maart-23 

Paasvakantie  7-april-23  10-april-23 

Meivakantie  24-april-23  5-mei-23 

Hemelvaart  18-mei-23  19-mei-23 

Pinkstervakantie  29-mei-23  29-mei-23 

Zomervakantie  10-juli-23  18-augustus-23 

     

 

Studiedagen/extra dagen   

Studiedag STEV  5-oktober-22 

Vrijdag voor de kerst  23-december-22 

Lesvrij M-toets (voor de 
voorjaarsvkantie)  24-februari-23 

Studiedag (na de voorjaarsvakantie)  6-maart-23 

Studiedag alle scholen in 
Bunschoten  11-april-23 

Koningsdag  27-april-23 

Bevrijdingsdag  5-mei-23 

Lesvrij E-toets  23-juni-23 

Studiedag  26-juni-22 

studiedagen onderbouw 
(op woensdag)  Maximaal 5 (deze data volgen nog) 

 Vrijdag voor zomer  7-juli-23 

 


