
 

Beste ouders/verzorgers, 

Op het moment dat dit geschreven wordt, moet 

Sinterklaas nog op school arriveren. De kinderen zijn er 

klaar voor, de school is helemaal in de sfeer gebracht. 

Dit is overigens gebeurd onder leiding van onze AC, met 

hulpouders. Hartelijk dank! Het ziet er echt prachtig uit.  

Direct na Sinterklaas beginnen we al met het omtoveren 

van de school in Kerstsfeer! We hopen veel ouders te 

mogen ontmoeten bij de ouderbijeenkomst, op dinsdag 

20 december (meer info in het Kruisrakkertje). Welkom! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Roelien Reichardt, schoolleider 

 

 

  
 

Terugblik activiteiten 

 
Het Nationaal Schoolontbijt op 9 november was 

een geslaagde activiteit. Het gezond ontbijten 

en (samen) buiten bewegen is één van de 

speerpunten van het Nationaal Schoolontbijt. 

 

Het Schoolontbijt vond plaats in 

maatjesgroepen, waarbij kinderen van groep 1 

en groep 5 samen ontbeten, groep 2 met 6,  

groep 3 met 7 en groep 4 met 8. Op deze 

manier leren de kinderen van de school elkaar 

beter kennen! 

 
 

Het schoolfruit is van start gegaan! Tot nu toe 

hebben we prima kwaliteit fruit en groente 

gekregen, met afwisselende soorten. Heerlijk! 

 

 
 

 

 

Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets! 

Indien toch met de auto: parkeren mag niet in de 

draaicirkel of op de weg, alleen in de 

parkeerhavens. Als het vol is, dan bij de Peuterhof 

(aan het begin), bij de Fonteinkerk of in de wijk 

parkeren.                                                                         

 

 

 

AC en ouders: hartelijk dank voor het  

versieren van de school. 

Het is weer zeer sfeervol gedaan! 



 

 

 

 

 

Instroomgroep – groep 1a 

Na de kerstvakantie start de instroomgroep 

in het lokaal bij de kleuteringang. 

Collega Bea van Laar komt ons team weer 

versterken op donderdag  en vrijdagochtend. 

Voor de invulling van de andere dagen 

worden nog gesprekken gevoerd, de kans is 

groot dat het gaat lukken. En dat is erg fijn in 

deze tijden van het lerarentekort! 

In het volgende Kruisrakkertje hoop ik u te 

berichten wie ons team komt versterken. De 

ouders van de instroomgroep worden al 

eerder geïnformeerd. 

 

Groep 2a moet door de komst van de 

instroomgroep naar een andere plek. We 

hebben absoluut ruimte tekort in ons 

gebouw. Vandaar dat het helaas niet anders 

kan dan om de speelzaal te gebruiken voor 

de opvang van een klas.  

Natuurlijk vinden we dat buitengewoon 

jammer, vanwege de lessen 

bewegingsonderwijs (4x per week). We 

hopen door gebruik te maken van o.a. de 

speelzaal bij het CKCB het gemis aan 

sportlessen deels op te vangen. 

 

In groep 1b vindt een wisseling van dagen 

plaats: juf Johanneke werkt per 1 december 

op maandag, dinsdag en donderdag. Juf 

Romy werkt op woensdag en vrijdag. 

 

Nieuwe leerlingen 

 
In groep 2b; Nisa 

Welkom aan alle nieuwe kinderen in groep 

1: Adam, Luz, Alex, Lana, Recep, Vivian, 

David, Mina 

 

Personeelszaken 

Na de kerstvakantie gaat Terry Singels stoppen met het  

invallen in groep 2.  We zijn erg blij met haar 

betrokkenheid en inzet voor de kleuters.  Dank je wel, 

Terry!  

Juf Denise komt weer terug na haar zwangerschapsverlof, 

maar gaat minder werken. Juf Judith blijft daarom op 

maandag en dinsdag. Daar zijn we erg blij mee! 

Collega Bianca hoopt in 2023 weer rustig aan terug te 

keren op de werkvloer. 

Concierge Hans is voorlopig ook door ziekte afwezig. Paul 

Meuldijk is zijn vervanger voor een aantal dagen tot de 

Kerst en mogelijk nog langer. 

 

 

 

 

  

Wil jij meer betrokken zijn bij de 

activiteiten rondom school? 

Dan is hier je kans!! 

Wij van de Activiteiten Commissie zijn op 

zoek naar enthousiaste vaders en 

moeders om ons team te versterken. 

 

Stuur een leuke mail naar ac@kruisrak.nl 

en wij nemen contact met je op! 

 

 
 

Do you want to be more involved in 
school activities? 

Then here's your chance!! 
We are looking for enthusiastic fathers 

and mothers to join our team. 

 

Send us an email to ac@kruisrak.nl  and 
we will contact you. 

 

mailto:ac@kruisrak.nl


  

 

Sponsoring 
Dankzij de kassabonnenactie van Bruna mocht de school 

voor 145 euro aan kinderboeken uitkiezen! 

Er is gekozen voor boeken uit de serie ‘toneellezen’, een 
leuke manier om het technisch lezen te oefenen. Dank 

aan alle spaarders van de kassabonnen! 

Daarnaast was de Sint in deze dure tijd heel blij met de 
sponsoring van kruidnootjes door  het bedrijf Intersweets. 

Hartelijk dank! 

 

 
 

 

Om te noteren.. (zie ook de agenda in Parro) 

 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest. Alle 

kinderen zijn om 12.00 vrij 

Dinsdag 20 december Kerstdiner en mini-

kerstconcert (meer info volgt 

via Parro). 

vrijdag 23 dec  t/m 8 jan Kerstvakantie 

maandag 9 januari Eerste schooldag in 2023 

zaterdag 14 januari Handbaltoernooi groep 8 (in 

De Kuil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info viering Kerstfeest  
let op de andere datum! 

 

Dinsdag 20 december staat in het teken van 

de Kerstviering.  Dit is een andere datum dan 

eerst gepland, dat heeft te maken met het 

feit dat het Vogelpad op woensdagmiddag 

21 december is afgesloten vanwege een 

activiteit bij het CKCB. Vandaar dat wij dit 

jaar uitwijken naar de dinsdagavond. 

 

 ’s Avonds is er kerstbuffet (start om 17.30 

uur) en een mini-kerstconcert op het plein. U 

komt toch ook? Noteer deze datum alvast in 

uw agenda.. Ouders zijn al van harte welkom 

tussen half 6 en half 7 om gezellig met elkaar 

bij te praten. De AC organiseert een sfeervol 

samenzijn op het plein, terwijl de kinderen in 

de klas genieten van het kerstbuffet. De 

kinderen komen dan om half 7 naar buiten 

voor een mini-kerstconcert! 

 

Via de leerkrachten (Parro) krijgt u de info 

over hoe het kerstdiner voor de kinderen 

georganiseerd is. We gaan weer terug naar 

zoals het voor corona georganiseerd werd: 

een feestelijk kerstbuffet in alle sfeervolle 

klassen, waarvoor alle ouders iets maken. 

Dit wordt nog nader uitgelegd in een brief 

die via Parro wordt gestuurd. 

 

 

 
 

 

Op donderdag 22 december is ‘foute kersttruiendag’. 

Indien uw kind(eren) het leuk vinden, mogen ze deze dag 

een ‘foute kersttrui’ aandoen.  

 

 

 



 

 

 

OUDERS ONTMOETEN OUDERS! 

 

 
 

 

Onder het genot van een hapje, drankje en live muziek door de 

kinderen, sluiten we het jaar 2022 met elkaar af. 

 
 

Wanneer? 

Dinsdag 20 december van 17.30 – 18.30 uur  

 

De kinderen zullen om 18.30 (na het kerstdiner in de klas)  

op het plein een mini-Kerstconcert geven.  

Eindtijd:  uiterlijk 19.00 uur 

 

Waar? 

Op het schoolplein  
 

 
 

U komt toch ook?? 

 



 

 

Alle kinderen een zwemdiploma! 

 
 
Zit jouw kind al op zwemles? Zwemmen is niet alleen leuk, maar ook van 
levensbelang in een land vol water. Wil je graag dat je zoon of dochter op zwemles 
gaat, maar is er geen geld om de lessen te betalen? Wij helpen! 
 
Klik voor meer informatie hier ! 
 
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten 
doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 
contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit 
gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of 
theaterschool.  
  
Hoe werkt het?  
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en 
weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al 
binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze 
ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de intermediair.  
Onze intermediair is: Yoni de Jong (yoni.de.jong@nbss.nl)  
  
Wat is het bedrag?  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de 
contributie / het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag, 
wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt eventueel 
ook een waardebon voor sportattributen, die ingeleverd kan worden bij een winkel in de 
buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.  
  
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.   
 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/utrecht/#:~:text=Frequin%20(Bestuurslid)-,Zwemles,-Zit%20jouw%20kind
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
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https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/utrecht/#:~:text=Frequin%20(Bestuurslid)-,Zwemles,-Zit%20jouw%20kind

