
 

Beste ouders/verzorgers, 

De laatste weken zijn aangebroken. De gesprekken over 

de portfolio’s vinden nog plaats vanaf 29 juni. En er 

staat nog een feestelijke laatste schooldag  (7 juli) op het 

programma, dankzij de activiteitencommissie. 

Ook dit jaar had corona nog invloed op het onderwijs. 

Gelukkig was de flexibiliteit bij leerlingen, leerkrachten 

en ouders groot, waardoor het gelukt is om alles rond te 

krijgen. 

Ik wens u een fijne vakantie toe, op naar een bruisend 

nieuw schooljaar! 

Met vriendelijke groet, 

Roelien Reichardt, schoolleider 

 

Schoolfoto’s                                        

De inlogkaartjes zijn in juni uitgedeeld.  

U kunt online bestellen https://bestel.rdfoto.nl 

Heeft u vragen over inlog etc:  mail naar 

vragen@rdfoto.nl  : naam school en klas kind doorgeven 

  

Alvast bedankt en veel kijkplezier 

 

 

Terugblik activiteiten 
 

Groep 8 heeft genoten van het schoolkamp op 
Texel! Nu wordt er natuurlijk druk geoefend 
voor de afscheidsmusical: ’Het goud van eiland 
Albatros’ . Voor de ouders van groep 8 is de 
afscheidsavond op woensdag 6 juli.  

De musical wordt ook voor de school 
opgevoerd, dinsdagmiddag 5 juli a.s. 

 

De kleuters hebben donderdag 23 juni genoten 
van het schoolreisje naar Oud-Valkeveen. 

 

 

https://bestel.rdfoto.nl/


 

 

 

 

  

 

Lekker lezen op het strand? Of een 

luisterboek voor in de auto?  

Neem de Online Bibliotheek mee op 
vakantie! 

Ben je lid van de Bibliotheek Eemland? Dan 
mag je gratis e-books lenen en luisterboeken 
downloaden. Dat doe je op de Online 
Bibliotheek. Geen volle koffer met boeken, 
maar wél leesvoer voor tijdens de lange 
autorit of bij het zwembad. Ideaal!  

E-books 0-6 jaar: 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-
jaar.html  

E-books 6-12 jaar: 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-
jaar.html 

 

Voorkom de AVI-dip 

Heb je weleens gehoord van de 
leesdip/zomerdip/AVI-dip? Dat zijn 
verschillende namen voor het verschijnsel 
dat kinderen in de zomervakantie vaak één 
of twee niveaus achteruitgaan met lezen en 
dat hun woordenschat is afgenomen.  

De Bibliotheek Eemland geeft 6 tips om deze 
leesdip te voorkomen.  

Link: 
https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel
/nieuws/zo-voorkom-je-de-avi-dip.html 

 

 

 

Schoolfruit in het nieuwe schooljaar! 

 
We zijn weer ingeloot voor 20 weken gratis schoolfruit. 
Het uitdelen start in september. Meer info volgt nog, 

maar we zijn blij om u dit al te kunnen melden! 

 

 
 

Het nieuwe schooljaar 2022-2023 

 

Alle info over de groepsverdeling is al per mail naar de 

ouders verstuurd op vrijdag 17 juni j.l.  

 

We verwachten alle kinderen op maandag 22 augustus 

2022 weer op school! 

 

 
 

 

Op dinsdag 6 september staat de informatie-

middag/avond gepland.  

Het plan is om ouders samen met hun kind(eren) te 

ontvangen tijdens een inloop van 17.00-19.00 uur. Meer 

info volgt nog! 
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Verkeersveiligheid op het Vogelpad! 
Het nieuwe schooljaar starten we, samen met de 
gemeente, een actie ‘Safe bij de bel’. Het is een 

campagne om te stimuleren dat zoveel mogelijk ouders 
en kinderen op een veilige manier naar school komen. 

U krijgt daar nog meer informatie over! 

 

 
 

Om te noteren.. 
 

Donderdag 7 juli laatste schooldag en slotfeest 

Vrijdag 8 juli eerste dag zomervakantie 

Maandag 22 augustus eerste schooldag 

Dinsdag 6 september ouderinfo-markt 

 

De belangrijke data voor het nieuwe schooljaar worden nog in 

de Parro-agenda en het ouderportaal gezet.  

In de laatste weken van de zomervakantie wordt dit voor  

ouders zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oproep vanuit STEV  

(stichting waarbij ’t Kruisrak is aangesloten) 

 

 
 

Gezocht:  
 

Ouders die mee willen denken over het 
verzinnen van oplossingen om het 

lerarentekort aan te pakken! 
 

STEV wil niet achterover leunen en afwachten 
wat er gebeurt, maar neemt het initiatief om te 
zoeken naar oplossingen. Zo kan ook in de 
toekomst het beste STEV-onderwijs gegeven 
worden aan de leerlingen. 
 
Het aanpakken van deze uitdaging gebeurt via de 
methode ‘Design Thinking’, een  creatieve 
methode die gebruikt wordt om slimme ideeën 
te verzinnen om complexe problemen op te 
lossen (zoals het lerarentekort). 
 
Er worden hiervoor twee bijeenkomsten 
georganiseerd op het kantoor van STEV, 
Amsterdamse weg 41 in Amersfoort.  
 
De data:  

• woensdag 24 augustus (14.00-17.00 uur)  

• dinsdag 30 augustus (15.00-17.00 uur) 
 
 
Heeft u tijd en zin om mee te denken? Laat het 
weten aan schoolleider Roelien Reichardt.  
Meer info is ook op te vragen via 
directie@kruisrak.nl 
 

 
 

 

Gratis bibliotheekabonnement voor kinderen! 

Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden 
van de Bibliotheek Eemland? Met een jeugdabonnement 
mag je onbeperkt materialen lenen, dus ook e-books en 

luisterboeken voor de jeugd. 
https://www.bibliotheekeemland.nl/lidmaatschap/Abonn

ementen.html 

 

 

mailto:directie@kruisrak.nl
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Even voorstellen...onze nieuwe collega’s! 
 

 

 
Mijn naam is Johanneke Vink. Na de zomer mag ik op ’t Kruisrak komen werken in groep 1. Daar ben 

ik erg blij mee!  

Samen met mijn man Dennis, zoon Tycho en dochter Indira woon ik in Amersfoort. Ik houd erg van 

wandelen, fietsen, lachen, zingen, muziek maken, spelletjes spelen en lezen. Afgelopen jaar ben ik 

begonnen met ukelele lessen, de ukelele zal ik zeker eens meenemen naar de klas.  

 

Fijn dat ik de kinderen én ouders binnenkort kan ontmoeten. Ik kijk er naar uit dat we samen gaan 

werken en vooral ook dat we samen plezier gaan maken!  

 

Hartelijke groet, Johanneke 

 

 

 

Beste ouders en kinderen van ’t Kruisrak,  

Mijn naam is Johan Nieuwboer, 35 jaar jong. Getrouwd met Gerrine, vader van Morris 

(3 jaar) en Isa (2 maanden).  

Na 8 jaar op de Gooilandschool te Bussum hebben gewerkt, vond ik het tijd voor een 

nieuwe uitdaging dichter bij huis. Ik ben namelijk een echte Spakenburger met roots 

op de Scheepswerf. Ik ben gek op lezen, koken en tuinieren. Ik heb nog niet echt 

groene vingers, alle tips zijn dus welkom!  

Mijn collega’s omschrijven mij als een grappenmaker die erg gek is op zijn werk. De 

leerlingen noemen mij een vrolijke meester die houdt van een groep waarin iedere 

leerling vriendelijk is tegen een ander. Respect, leren en plezier zijn mijn waarden. 

Ik heb heel erg veel zin om te starten volgend jaar op ’t Kruisrak en de deur staat open!  

Tot snel! 

groet, Johan Nieuwboer. 

 

 

Dag allemaal, 

Ik ben Clarine de Kleer, ik ben 36 jaar,  getrouwd met Marc en moeder van 2 kinderen Tim (8) en 

Lieve (6). We wonen in Spakenburg. Sommigen van jullie kennen mij misschien al van de speelzaal 

waar ik de afgelopen jaren met plezier heb gewerkt. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, iets te haken of een lekkere taart te bakken.  

Ik heb ontzettend veel zin om aankomend schooljaar op jullie school aan het werk te gaan en kijk er 

naar uit om jullie daar te ontmoeten. 

 

Voor nu wens ik jullie een fijne zomer toe en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 

Hartelijke groet, Clarine 

 

  



 

 

 

 

Even voorstellen… 
 

Beste ouders! 

Sinds kort is er op school een bank voor alle kinderen die een momentje op de bank 
kunnen gebruiken! Maar, school is toch om te leren? Ja zeker! Maar wat als je je zorgen 
maakt, of een knoop in je buik hebt van de spanning, of dat er vervelende opmerking 
worden gemaakt en je wordt buiten gesloten door anderen? Dan is het best wel lastig om 
je te concentreren op het leren. Voor deze kinderen is er ruimte op de bank en kunnen ze 
hun verhaal delen. 

 

Mijn naam is Mieke Verhoef, ik ben sociaal werker bij de Boei in Bunschoten. Op 
woensdagochtend ben ik namens de Boei aanwezig op het Kruisrak. In de gang hangt er 
voor de kinderen van groep 3 t/m 8 een grote boei waar ze een briefje kunnen pakken en 
kunnen invullen waarom ze even op de bank willen komen.  

 
Ouders zijn ook welkom op de bank! Ook voor de ouders hangen er briefjes om in te 
vullen. Je kunt terecht voor vragen over het gedrag van het kind of eventuele zorgen die je 
hebt. Daarnaast denk ik ook graag mee met andere maatschappelijke vragen en biedt de 
Boei een breed netwerk aan hulp. Meer hierover vind je op: www.deboeibunschoten.nl.  

 
Als een kind op de bank is geweest vraag ik aan ze of ze zelf aan hun ouder(s) willen 
vertellen dat ze op de bank zijn geweest of dat ik met één van de ouders mag bellen.  
Kom gerust een keer langs, op de bank! 

 

Groetjes! 

 

Mieke Verhoef 
De Boei Bunschoten 
Bikkersweg 30 
033-299 29 22/06 520 13 908 
mieke@deboeibunschoten.nl 

 
 

 

http://www.deboeibunschoten.nl/
mailto:mieke@deboeibunschoten.nl

