
 

Beste ouders/verzorgers, 

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn al in 

volle gang. De kinderen zijn nu nog vrij, maar op school 

wordt alles al in gereedheid gebracht. We hopen dat 

iedereen een mooie zomer heeft gehad en er weer vol 

energie tegenaan kan gaan vanaf 22 augustus! 

 

Tip: start het jaar goed en zorg dat u goed op de hoogte 

blijft van de ontwikkeling van uw kind. Samenwerken 

met school is belangrijk, dat komt de ontwikkeling van 

uw kind(eren) ten goede! 

 

Met vriendelijke groet, 

Roelien Reichardt, schoolleider 

 

 

 

  

We willen u verzoeken om in het nieuwe schooljaar eigen 

pennen, stiften e.d. in een etui mee te laten nemen. Het 

etui moet in het laatje passen 

 

 

Terugblik activiteiten 
Op vrijdagmiddag 1 juli werd Yilmaz gekozen 
tot kinderburgemeester van de gemeente 
Bunschoten! Na een spannende middag, met 
presentatie van de drie kandidaten, koos de 
jury voor Yilmaz. Gefeliciteerd!! Heel goed 
gedaan en we zijn natuurlijk trots op hem. In 
het komende schooljaar zal hij diverse taken 
als kinderburgemeester gaan uitvoeren. Veel 
succes Yilmaz! 

 

 
 

 

Het slotfeest op donderdag 7 juli was geweldig! 
De kinderen hebben genoten van alle 
springkussens, het klauteren en alle leuke 
spelletjes. Via Parro zijn foto’s gedeeld. 
Hartelijk dank aan de AC voor het organiseren 
van deze dag. Het is voor herhaling vatbaar! 

 

 

HOERA! Joep is geboren! 

Collega Denise en Koen zijn de trotse 
ouders van Joep! Hij is op 27 juli 

geboren, alles gaat goed! 



 

 

 

 

  

 

INFO markt dinsdag 6 september 

 

Tussen 17.00 en 19.00 uur bent u welkom op 
de infomarkt op school. We verwachten u 

samen met uw kind(eren). U kunt in de klas 
kijken, waarbij de kinderen ook zelf gaan 

vertellen wat ze dit jaar gaan leren en u hun 
werk laten zien. 

We kijken er naar uit om u weer op school te 
ontvangen!  

 

 
 

Schoolreisje groep 5 t/m 7 
Zoals u in de Parro-agenda hebt kunnen zien 

staat op vrijdag 16 september het 

schoolreisje gepland. Dit is alleen voor groep 

5 t/m 7, groep 1 t/m 4 gaan in juni 2023. 

Groep 8 gaat op schoolkamp in 2023.  

Dat betekent wel dat de AC graag al een deel 

van de (vrijwillige) ouderbijdrage van 2022-

2023 zou willen ontvangen voor het 

bekostigen van dit schoolreisje. Het gaat om 

25 euro per kind.  

Alleen samen is het mogelijk om een leuke 

activiteit voor de kinderen te organiseren! 

 

Heeft u kinderen in groep 5, 6 of 7, dan krijgt 

u al heel snel een e-mail met het verzoek dit 

over te maken naar de AC. 

 

 

 

Schoolfruit in het nieuwe schooljaar! 

 
We zijn weer ingeloot voor 20 weken gratis schoolfruit. 

Het uitdelen start in de week van 5 september. Meer info 
volgt nog, maar we zijn blij om u dit al te kunnen melden! 

 

 
 

Het nieuwe schooljaar 2022-2023 

 

Schoolkalender in Parro 

De schoolkalender wordt niet op papier verspreid. De 

kalender staat al in het Ouderportaal en komt ook in 

Parro te staan. Ook zal in de maandelijkse nieuwsbrief ‘t 

Kruisrakkertje aandacht zijn voor de komende 

activiteiten. 

Parro als app op uw telefoon of via internet op de 

computer (talk.parro.com)  is onmisbaar! 

 

 

Privacy – zelf aanpassen via Parro 

Dit kunnen ouders doen via de volgende stappen: 

1. Onder acties (onder de groepen) vindt u de 

Privacy-voorkeuren. 

Tik op Privacy-voorkeuren. 

2. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de 

stipjes of het potloodje achter het kind.  

 

 

 

http://www.talk.parro.com/


 

 

 

 

 

 

 

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. 

Op maandag 5 september is de feestelijke start! 

 

 
 

Om te noteren.. 

 

Maandag 22 augustus eerste schooldag 

Dinsdag 6 september ouderinfo-markt (17.00-

19.00 uur) 

Vanaf 7 september startgesprekken 

Vrijdag 16 september schoolreisje groep 5, 6 7 

 

Vrije woensdagen onderbouw 

- 14 september 

- 23 november 

- 1 februari 

- 22 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sportbasisschool 
 

In het nieuwe schooljaar werkt ‘t Kruisrak 

weer veel samen met Sportivun  

 

Sportivun (NBSS) 

Op maandagmorgen worden de gymlessen 

gegeven door een gymdocent van het 

Nationaal Bureau Sportstimulering 

Sportivun. Sjohn van Gulik zal voor groep  

3 t/m 8 gymlessen geven. 

 

Lotte van Diermen verzorgt op donderdag de 

lessen. 

 

Daarnaast komt Sportivun op dinsdag en 

donderdag in de lunchpauze een stukje 

sportieve pauzebegeleiding doen onder de 

naam ‘Sportiplein’(van 12 tot 13:00 uur).  

 

Elke maandagmiddag (na schooltijd, 14.30-

15.15 uur) is er buitenschools bewegen op 

het schoolplein en grasveld, in het kader van 

de Sportieve School. Dit gebeurt ook onder 

verantwoordelijkheid van Sportivun.  

 

Deelname is gratis! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vanaf 24 augustus is ook Mieke weer elke woensdagochtend op school! 

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

