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De maand januari zit er op. De kinderen hebben hard gewerkt, vooral ook aan de CITO-toetsen die in deze
periode zijn afgenomen. U zult er als ouder vast wel iets over gehoord hebben. Bij de rapportbespreking wordt u
op de hoogte gesteld van de resultaten.
Aan het eind van februari is het weer tijd voor een weekje vakantie. Dan kunnen de leerlingen (en leerkrachten)
weer bijkomen van de drukke weken en energie opdoen voor de volgende periode. We hopen dat alle ziektekiemen
dan verdwenen zijn!
De voorjaarsvakantie begint voor de kinderen al op donderdag 22 februari; de leerkrachten hebben dan een
studiedag. Deze dag zijn de leerlingen ook al vrij, evenals vrijdag 23 februari. Fijne vakantie!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur
Terugblik op activiteiten
Op zaterdag 13 januari vond het handbaltoernooi plaats in De Kuil. Onder leiding van juf Bianca en juf Truus was
het een gezellig, sportief toernooi voor groep 8. De meisjes waren na de poulefase uitgeschakeld, de jongens hebben
een mooie 2e plaats bereikt. Goed gedaan!
Ook het voorleesontbijt (24 januari j.l.) was weer zeer geslaagd. De kinderen
genoten in alle groepen van een mooi verhaal, onder het genot van een plakje
ontbijtkoek. Er wordt nog door leerlingen uit groep 6, 7 en 8 voorgelezen aan
de peuters van De Peuterhof, in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Een voorleesfeestje dus!
CITO toetsen - ParnsSys
Er zijn in de afgelopen weken weer diverse CITO-toetsen in alle groepen afgenomen. Dit zijn de zgn. ‘methodeonafhankelijke’ toetsen die we gebruiken om onze leerlingen goed te kunnen volgen en beter inzicht te krijgen in
welke (persoonlijke) leerdoelen er voor kinderen zijn. Analyse van deze resultaten geeft weer input voor de tweede
periode. De resultaten worden daarom in het teamoverleg geëvalueerd en geanalyseerd.
De eind-CITO voor groep 8 is in de maand april. De definitieve schooladviezen worden binnenkort met de ouders
en de leerlingen besproken. Op ‘t Kruisrak werden altijd al de schooladviezen gegeven vóór de uitslag van de eindCITO. De eindtoets is nooit bepalend voor ons advies geweest. Het gaat tenslotte om de ‘film’ over de hele
basisschooltijd, niet om die ene ‘foto’ aan het eind van groep 8.
De CITO-toetsen worden ook zichtbaar in het ouderportaal van ParnasSys, evenals het rapport. Dat gebeurt als
alle afnames gereed zijn en de rapporten klaar. U ontvangt via uw kind ook nog een geprint rapport.

Heeft u geen toegang tot het ouderportaal? Meld het via admin@kruisrak.nl, dan wordt de inlog nogmaals
toegestuurd. Graag expliciet het e-mail adres vermelden waar het naar toe gestuurd moet worden: mogelijk is een
ander mailadres in ParnasSys er de oorzaak van dat u tot op heden niets ontvangen heeft.

Vergadering 13 februari
De MR vergadert op dinsdag 13 februari. Op de agenda staat o.a. de schooltijden, vakantierooster en beleidszaken
van EemVallei Educatief.
Belangrijk item in deze periode is de nieuwe wetgeving rondom informatiebeveiliging en privacy. In mei 2018
treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Het bestuur van EemVallei Educatief is
bezig om te zorgen dat alle scholen voldoen aan deze verordening.
Op ‘t Kruisrak wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze
leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van
onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de
school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze
gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot
informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang
daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens.
In het privacyreglement van EemVallei Educatief is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en
wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. In het kader van de nieuwe wetgeving zal er bij alle ouders
bijvoorbeeld nog explicieter toestemming gevraagd worden (via een formulier) voor gebruik van beeldmateriaal van
hun kind(eren). U zult daar binnenkort ook informatie over krijgen.
Continurooster na de zomervakantie
Intern zijn de voorbereidingen nu goed op gang gekomen om van alles te regelen rondom de invoering van het
continurooster (na de zomervakantie). Praktische zaken worden voor ouders zoveel mogelijk vastgelegd in een
brochure, die iedereen te zijner tijd zal ontvangen. Alle kinderen bijven over op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag (m.u.v. kleuters op vrijdag). Eindtijd is 14.30 uur op die dagen. Op de woensdagmiddag zijn alle leerlingen
vrij. De lessen beginnen elke dag om 8.30 uur (de bel gaat om 8.25 uur).
Studiedag 22 februari
Op donderdag 22 februari a.s. heeft het team een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij!
De studiedag is volgepland met zaken over ons onderwijs: onderzoek naar nieuwe methodes voor taal en
wereldorientatie, evaluatie van de midden-cito’s (als input voor ons onderwijs, welke doelen staan in de volgende
periode centraal) én praktische zaken over het continurooster.
Inschrijven jongere broertjes/zusjes
We merken wel eens dat vergeten wordt om jongere broertjes en zusjes in te schrijven. Dat moet officieel
wel gebeuren via een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te downloaden via de website www.kruisrak.nl of
af te halen bij de directie. Het is voor de planning wel prettig als de broertjes en zusjes zo spoedig mogelijk worden
ingeschreven. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Nieuwe leerlingen
In deze rubriek willen we nieuwe leerlingen op onze school van harte welkom heten.
Shem (groep 4). Welkom op ‘t Kruisrak!

Kwartaalsluiting groep 3
Op dinsdag 20 februari vindt de 3e kwartaalsluiting van dit schooljaar plaats: groep 3 zal een voorstelling geven.
Overdag voor alle leerlingen, ‘s avonds voor de ouders en familieleden. De uitnodiging voor de ouders volgt nog.
Voorleeswedstrijd
Op woensdag 21 februari a.s. doet onze voorleeskampioen Jarno namens ‘t Kruisrak mee aan de volgende ronde
van de voorleeswedstrijd. Deze ronde vindt plaats in de bibliotheek van Amersfoort. Veel succes!
Bericht van de ouderraad
Vanuit de penningmeester komt de herinnering voor de betaling van de
ouderbijdrage (45,- euro per kind). De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op
IBAN NL93 RABO 0311 4039 80 t.g.v. st. obs ‘t Kruisrak onder vermelding van
naam en groep van uw kind(eren). Betaling in termijnen of contante betaling is ook
mogelijk. Voor nieuwe leerlingen (na 1 januari 2017) geldt een bedrag van 30 euro.
Meer info over de ouderbijdrage: mail met Natascha van der Elst
(nataschavanderelst@hotmail.com).
Aankondiging Koningsspelen
‘t Kruisrak doet ook dit jaar weer mee met de Koningsspelen. Op vrijdag 20 april
staat de dag in het teken van gezond eten en bewegen. U ontvangt uiteraard nog
nadere info over de indeling van deze dag. Het wordt weer een zeer sportieve dag!
We gaan wel uit van een continurooster, met hopelijk weer zo’n geweldige
wereldlunch!

Verkeersouder gezocht!
Onze verkeersouder Renata Vermeulen gaat aan het eind van het jaar stoppen; haar kinderen zijn dan klaar op de
basisschool. We zoeken iemand die betrokken wil zijn bij alles rondom praktische verkeerszaken: Streetwise,
fietsverlichtingscontrole, helpen bij het verkeersexamen etc. Het gaat om zaken die gemiddeld 1x per schooljaar aan
de orde zijn. Het hebben van een verkeersouder geeft bovendien ook recht op gratis lesmaterialen van Veilig
Verkeer Nederland, een voordeel voor de school dus. De plaatselijke afdeling van VVN, met o.a. Nico Geertzma,
ondersteunt waar mogelijk de school. Heeft u tijd en zin om iets voor school te doen zonder wekelijkse
verplichtingen, dan is dit misschien iets voor u! Aanmelden kan bij Roelien Reichardt (admin@kruisrak.nl).
Binnenkort wordt overigens de parkeersituatie op het Vogelpad besproken in de verkeerscommissie. Zodra er meer
over bekend is hoort u dit uiteraard van ons.

Om vast te noteren!
Rapportbesprekingen
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Voorjaarsvakantie
Landelijke actieweek openbaar onderwijs

donderdag 8 februari
(soms ook op andere tijden in overleg met de leerkracht)
donderdag 22 februari
vrijdag 23 februari t/m zondag 5 maart
19 maart t/m 23 maart

Sportieve voorjaarsvakantie bij Sportivun!
Sportivun organiseert op 2 maart en 3 mei een multi-sportdag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens deze
sportdag maak je kennis met multi-sport dagkampen, zonder dat je een hele week bezig bent! Van 10 uur ’s
ochtends tot 3 uur ’s middags ben je bezig met sporten, spelen en lol trappen in Sportcentrum Agilitas!
Beleef allerlei nieuwe sporten, zoals bubbelvoetbal, knotshockey of bunkertrefbal! Maar natuurlijk is er ook genoeg
tijd om te chillen en nieuwe vriendjes te maken.
Meer informatie over de multi-sportdag is te vinden op https://sportkampenvansportivun.nl/kampen/sportdagbunschoten-voorjaarsvakantie/

