
 

Beste ouders/verzorgers, 

Namens het team nogmaals de beste wensen voor 2023! 

We kijken terug op een mooie decembermaand, waarin 

gelukkig ons kerstdiner op de oude vertrouwde manier 

mocht plaatsvinden. En wat was het gezellig druk op de 

ouderbijeenkomst! Fijn om zoveel ouders te mogen 

ontmoeten. We hopen ook veel ouders te zien bij het 

eerste Kruisrak-Kenniscafé op vrijdag 3 februari a.s.  

U leest er meer over in dit Kruisrakkertje. 

Heeft u als ouder zin om te helpen bij activiteiten, zoals 
bij de Kerst? Meldt u dan aan bij de AC, ze zijn op zoek 
naar versterking! 

 

Met vriendelijke groeten,  
Roelien Reichardt, schoolleider 

 

 

  
 

Terugblik activiteiten 
Schoolschaatsen 

Kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben genoten 

van het schoolschaatsen in Nederhorst den 

Berg. Dank aan de AC én de sponsor (Heinen en 

Hopman) voor het betalen van dit sportieve 

uitje voor alle basisscholen! 

  

Kerst 

Wat was het gezellig in alle groepen! 

Op woensdag 21 december zijn er in 

circuitvorm kerst-creaties gemaakt. Het was een 

gezellige sfeervolle afsluiting van de 

Kerstperiode!

 

 

 

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 alle 

bijdragen aan het sfeervolle kerstdiner. 

Het was geweldig! 



 

 

 

 

 

Kenniscafé voor ouders! 
vrijdag 3 februari van 8.30-9.15 uur 

 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen vindt het 

eerste Kruisrak-Kenniscafé voor ouders 

plaats! U bent welkom in de hal! 

Onder het genot van koffie/thee wordt u in 

drie kwartier bijgepraat over allerlei 

onderwerpen die met school te maken 

hebben. En tijdens de Nationale 

Voorleesdagen gaat het natuurlijk over het 

thema ‘voorlezen’!  

Tamara Flanderijn van de bibliotheek geeft u 

praktische tips  en ideeën om zelf toe te 

passen.  

U komt toch ook? 

 

Heeft u zelf nog thema’s die misschien geschikt 

zijn om te bespreken bij een Kenniscafé, laat het 

ons weten! We streven ernaar om elke twee 

maanden een Kenniscafé te organiseren. 

 

 
Voorleesdagen! 

De Nationale Voorleesdagen starten weer op 

woensdag 25 januari a.s. Er wordt dagelijks 

voorgelezen op school, maar natuurlijk is het 

ook belangrijk om dit thuis te blijven doen. 

Het is goed voor taalbegrip en woordenschat! 

 

Naast het voorlezen in alle Kruisrak-groepen, 

staat het ook op de planning om kinderen van 

groep 7 en 8 te laten voorlezen aan de 

peuters van het CKCB. Een mooie ervaring 

voor zowel de peuters als de Kruisrakkers! 

 

 

 

Nieuws uit groep 1 en 2! 

Groep 1a is van start gegaan, met juf Marjon en juf Bea. 

De groep van juf Johanneke en juf Romy is nu groep 1b. 

 

Groep 2a heeft nu een plek in de speelzaal gekregen.  

De gymlessen worden nu voor een deel in de speelzaal op 

Vogelpad 1 opgevangen, maar groep 2a en 2b gaan 

samen ook 1x per week naar de grote gymzaal van 

Agilitas. Daarnaast start groep 2 ook met een ‘Motorlab’, 

waarbij  (fijne) motorische vaardigheden in circuitvorm 

geoefend worden. Dit vindt één keer per week plaats op 

school. Ouders zijn via de leerkrachten hierover 

geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op woensdag 11 januari was er een feestje in de hal, 

vanwege het jubileum van juf Jetty. Gefeliciteerd Jetty, 

een hele prestatie om al 40 jaar voor de klas te staan! 

 

In aanwezigheid van haar echtgenoot Maarten werd Jetty 

in het zonnetje gezet. Het bestuur was aanwezig met een 

attentie. Vanuit de AC was een mooie bos bloemen 

aanwezig, namens alle ouders en kinderen. Jetty werd 

toegezongen door alle collega’s.  

 

Kortom, het was een leuk feestje, waar Jetty totaal door 

verrast was! 

 



 

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

 

Zaterdag 14 januari Handbaltoernooi groep 8 in De Kuil 

Woensdag 25 januari Start voorleesdagen 

Kwartaalsluiting groep 3 

Vrijdag 3 februari Kenniscafé over voorlezen! Direct 

om 8.30-9.15 uur in de hal 

Vrijdag 24 februari Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

 

Maandag 6 maart Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 21 april Koningsspelen – na de lunch (ca. 

12.30 uur) zijn alle kinderen vrij, 

dan is het meivakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april a.s. is er een sportief en feestelijk 

ochtendprogramma tot 12 uur. We hopen dit 

gezamenlijk af te sluiten met de ‘wereldlunch’, gemaakt 

door alle ouders. Na de wereldlunch begint de meivakantie! 

 

We hopen dat de kinderen die het Suikerfeest op deze dag 

vieren, er ook bij kunnen zijn. Met een gezamenlijke 

afsluitende lunch is het dan dubbel feest voor deze leerlingen: 

Koningsspelen en Suikerfeest!  

Hoe mooi om dit samen te delen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

Denk aan goede fietsverlichting voor uw kind! 

mailto:ac@kruisrak.nl

