
 

 

Beste ouders/verzorgers,  

De voorjaarsvakantie staat op het punt van beginnen. 

Een drukke periode ligt achter ons, waarbij het 

griepvirus als een estafette door de school ging.  

Een pittige periode voor ouders, kinderen en teamleden! 

Maar we hebben het met elkaar gered, daar ben ik trots 

op. 

We gaan richting voorjaar, met allerlei activiteiten op de 

planning. Zoals natuurlijk de Koningsspelen in april, de 

schoolsportdag in mei. Het staat allemaal in de Parro-

agenda! 

 

Met vriendelijke groet,  

Roelien Reichardt, schoolleider 

Terugblik activiteiten 

Schooljudo, Voorleesontbijt, kwartaalsluitingen, 

portfoliogesprekken, gastlessen HALT, Kunst Centraal… 

Foto’s zijn te vinden in Parro, maar ook op sociale media 

worden regelmatig foto’s gedeeld. Volg ons dus! 

 

 

Kruisrak-Kenniscafé! 
Het eerste kenniscafé was zeer geslaagd!  

Een mooie opkomst voor het onderwerp 
‘voorlezen’, waarover Tamara van de 

bibliotheek vertelde. Daarna konden de 
aanwezige ouders in de klas van hun kind 

kijken. Dat werd zeer op prijs gesteld! 

 

Op vrijdag 24 maart a.s. staat het tweede 
Kenniscafé ingepland. Dit is in de landelijke 

week van Openbaar Onderwijs. 

Dit keer is het thema: Hoe help ik mijn kind?  

Agnes Vedder (leer- en gedragsspecialist) geeft 
tips en legt uit.  

 Hierna kunnen aanwezige ouders een kijkje 
nemen in de klas van hun kind. 

Tijd: 8.30-9.15 uur. U bent welkom! 
 

 
 

 

Groep 1a wordt steeds groter! 

Welkom aan Lana, David, Mina, Goos, 
Recep, Zoë, Adam, Vivian en Nemat. 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

Vrijdag 21 april Koningsspelen! 
 

Natuurlijk doen we als sportbasisschool hier 

aan mee! Op dit moment is hierover het 

volgende bekend: 

 

De dag begint om 8.30 uur met een ontbijt 

op school (niet thuis uitgebreid ontbijten 

dus!) 

Er is weer een programma vol sportieve 

activiteiten samengesteld. 

 

Het lied van Kinderen voor Kinderen 

‘ZiggZagg’ speelt een belangrijke rol bij de 

warming-up! Vanaf 24 maart is het online te 

bekijken en te beluisteren. 

 

We willen de dag weer afsluiten met de 

bekende ‘wereldlunch’, meer info hierover 

volgt nog.  

We hopen dat de kinderen die het 

Suikerfeest op deze ochtend 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! 

 

Let op: Alle kinderen zijn na de wereldlunch 

(ca. 12.30 uur) vrij! Dan begint de 

meivakantie.  

 

Op maandag 8 mei worden de kinderen 

weer op school verwacht. 

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 

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! 

 

Let op: op woensdag 29 maart is het Vogelpad direct na half 9 

afgesloten in verband met ANWB-Streetwise voor onze 

kinderen! 

Personeelszaken - stagiaires 

Zoë Veldhuizen (collega in opleiding) is met haar LIO-

stage gestart in groep 7. Zij is daarna klaar met haar 

PABO-opleiding. Fijn! 

Doordat Zoë op woensdag in groep 7 staat, is collega 

Sharon die dag vrij geroosterd om IB-er Inge te 

ondersteunen bij haar IB-taken. Dit zal zij voortaan op 

dinsdag en woensdag doen. 

 

Er zijn sinds begin februari twee nieuwe stagiaires 

gestart: Hans (PABO) in groep 3 op dinsdag en Milan 

(onderwijsassistent) op donderdag en vrijdag in groep 5. 

Welkom en succes met jullie opleiding! 

 

Om te noteren.. 

 
7 maart Alle kinderen naar school! 

woensdag 22 maart groep 1 t/m 4 vrij 

vrijdag 24 maart Kenniscafé 2 

woensdag 29 maart ANWB Streetwise 

donderdag 6 april schoolfotograaf  

vr 7 april t/m di 11 april Paasweekend en studiedag, 

kinderen zijn vrij! 

18 en 19 april Eindtoets groep 8 

vrijdag 21 april Koningsspelen en 

Oranjeclown (groep 1 en 2) 

24 april – 7 mei meivakantie 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oproep medewerkers sportdag 2023 
 

Ook dit jaar zal er weer met deelname van alle plaatselijke basisscholen, een sportdag worden 
georganiseerd voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Groep 1 en 2 zijn deze dag vrij. 

 

Zonder steun van ouders, oud-leerlingen en belangstellenden is het niet mogelijk een dergelijke 
sportdag te organiseren. 

Daarom willen we ook dit jaar weer een beroep op u doen om zo ook van de Sportdag 2023 weer een 
fijne sportieve dag te maken! 

 

Uw taak kan bestaan uit: 
 

➢ het assisteren bij de spelletjes, 
➢ het zitting nemen in de telcommissie, 
➢ het begeleiden van een groep leerlingen 
➢ scheidsrechter zijn voet-, mat- of lijnbal. 

 

Uw hulp zal vooral nodig zijn tijdens het ochtendprogramma van 8.30 tot 12.00 uur 

 

PER SCHOOL HEBBEN WE GEMIDDELD ZO’N 40 OUDERS/MEDEWERKERS NODIG! 
 

Sommige scholen hebben meer hulp nodig dan andere scholen; dit komt door het verschil in de aan de 
school toebedeelde taak.  

’t Kruisrak organiseert op de schoolsportdag een “kinderopvang” voor ouders die helpen op de 
schoolsportdag.  

 

Na het ochtendprogramma, waaraan alle kinderen deelnemen, zijn er ‘s middags de voetbal-, matbal-, 
lijnbal- en estafettewedstrijden, waaraan de vertegenwoordigende teams van de scholen deelnemen. 

Voor het middagprogramma zijn ouders, die als scheidsrechter willen fungeren van harte welkom! 

 

DE SCHOOLSPORTDAG 2023 ZAL OP VRIJDAG 26 MEI GEHOUDEN WORDEN OP 
SPORTPARK “DE VINKEN”. 

 

We hopen dat u de sportdagcommissie en alle kinderen niet teleurstelt en dat u zich in zeer grote getale 
zult aanmelden als sportdagmedewerk(st)er. 

 

U kunt u opgeven via een Parro-bericht aan de leerkracht van uw kind óf stuur een mailtje naar: 

Ed Wieggers    e.wieggers@kruisrak.nl 

Johan Nieuwboer  j.nieuwboer@kruisrak.nl 

 

 

ALVAST HARTELIJK DANK! 
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