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Beste ouders/verzorgers,
De open week in oktober was weer een gezellig drukke week. We
hebben op de opa– en omadag genoten van het enthousiasme bij beide
generaties. Hopelijk is iedereen weer uitgerust na een weekje
herfstvakantie. De maand november staat nu voor de deur, waarin we
ons al gaan voorbereiden op het Sinterklaasfeest.
Intern zijn we bezig met onderwijskundige ontwikkelingen, zoals de
invoering van de methodes Staal en Blink (wereldorientatie). De
overgang naar het continurooster lijkt vrij soepel te zijn verlopen.
Mocht u hierover uw ervaring willen delen of hier iets over kwijt
willen, mail gerust naar admin@kruisrak.nl of spreek bijvoorbeeld de
MR-leden aan.
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur OSBS ‘t Kruisrak
Terugblik activiteiten
De open week en de Kinderboekenweek waren weer gezellig
en druk bezocht. De Bruna–actie heeft ook weer geld
opgeleverd voor de school. Daar worden weer leesboeken
voor gekocht voor het AVI-lezen. Maar de grootste klapper
was natuurlijk de sponsorloop! Wat een succes! Er wordt
hard gewerkt aan de bestelling van de nieuwe schoolshirts,
we houden u op de hoogte!
Kinderen uit groep 6 en 7 hebben meegedaan aan het
damtoernooi. Het was een mini-versie, slechts drie scholen
deden mee met elk twee teams. Maar het was wel erg
geslaagd!

Sponsors bedankt!
Dank aan alle ouders, familie en buren, maar ook
Bakkersland en Botterwerf ‘De Helling’ voor de
sponsoring van de sportkleding!

Op de dag van de
leerkracht (5 oktober) zijn
we verwend door
leerlingen, ouders en
Eemvallei Educatief.
Met feestelijke vlaggetjes,
posters, een Spakenburgs
hart en taart zijn we deze
dag goed doorgekomen!
Hartelijk dank!

Heeft u de Parro-app? Mis de
nooit meer de informatie van
de leerkracht en download de
app.. Vraag hulp als het niet
lukt!

Schoolfruit vanaf de week van 12 november
Zoals u wellicht gelezen heeft, zijn we weer
ingeloot voor het gratis EU-schoolfruit!
Gedurende 20 weken wordt er op dinsdag,
woensdag en donderdag fruit/groente
uitgedeeld. We zijn erg blij hiermee!

Wijziging
jaarkalender
De datum voor
het school-reisje
van groep 1 t/m
7 is gewijzigd.
De nieuwe
datum is:
dinsdag 28 mei
(i.p.v 4 juni).
Wilt u dit zelf
wijzigen in de
jaarkalender?

Personeelszaken
Collega Inge is inmiddels thuis met de
tweeling Nine en Just. Het gaat goed!
Fijn nieuws voor collega Bianca: zij is
zwanger en hoopt volgend jaar april te
bevallen. Felicitaties voor Bianca en haar
man Ruud. Uiteraard gaan we voor groep
8 snel op zoek naar inval. We houden de
ouders van groep 8 op de hoogte!

Nationaal Schoolontbijt op dinsdag 6 november
We zijn dit jaar ook ingeloot bij het Nationaal Schoolontbijt. Op dinsdag 6
november a.s. doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt! Uw kind hoeft
dus thuis niet te ontbijten. Via een speciale nieuwsbrief van de organisatie
(via de e-mail) krijgt u uitgelegd wat de kinderen als ontbijt krijgen. Nadere
info volgt dus nog.
Verder is ‘t Kruisrak uitgenodigd voor het ‘Burgemeestersontbijt’. Groep 6
mag de ochtend starten op het gemeentehuis om met burgemeester Melis
van de Groep te ontbijten!

Nieuws vanuit de AC – samen werkt het!
De mailing voor de betaling van de
ouderbijdrage is verstuurd. Wij hopen alle
betalingen in november binnen te hebben.
Vragen hierover? mail naar ac@kruisrak.nl

Nieuws vanuit de AC
Op 17 november is de intocht van
Sinterklaas alweer. Daarom gaan wij op
vrijdagavond 16 november vanaf 17:00 uur
de school in Sinterklaas sfeer brengen. Heeft
u zin om te komen helpen? U bent van harte
welkom om dit samen met ons te doen.
We gaan er een leuke, gezellige en vooral
onvergetelijke tijd van maken voor alle
Kruisrakkers!
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Om te noteren..
woensdag 14 november – studiedag
(alle kinderen zijn dus vrij!)
woensdag 21 november - VVE bijeenkomst
voor alle ouders van groep 1 en 2
woensdag 28 november – alle kinderen van
groep 1 en 2 zijn vrij
woensdag 28 november – MR vergadering

U kunt uw privacyvoorkeuren als volgt doorgeven via Parro:

•
•

Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter
het kind.

Voorleeswedstrijd!
Op vrijdagmiddag 19 oktober vond de jaarlijkse
voorleeswedstrijd plaats. Wie zou de
voorleeskampioen van ‘t Kruisrak worden? Het ging
tussen deze kinderen uit groep 7 en 8: Arjan, Elvira,
Romaysa, Tobin, Jarno en Davey.
En de winnaar is.... Jarno! Het niveau lag enorm
hoog, het was een close finish. Tobin eindigde als
tweede (en is daarmee reserve voor de volgende
ronde). Alle deelnemers: goed gedaan!

Geachte ouders van de
sportbasisschool ‘t Kruisrak,
Graag stel ik mezelf graag kort aan
u voor.
Mijn naam is Karen Peters en sinds
1 september ben ik voorzitter van
College van Bestuur bij Stichting
Eem Vallei Educatief. Voordat ik bij
Eem Vallei ging werken werkte ik
directeur-bestuurder bij Stichting
Nederlands onderwijs in het
buitenland (NOB) in Voorburg.
Daarvoor heb ik bijna 10 jaar met
mijn man en onze drie zonen in
het buitenland gewoond.
Ik heb de afgelopen weken onder
andere gebruikt om kennis te
maken en alle 15 scholen van Eem
Vallei heb ik nu bezocht. Zo heb ik
ook een bezoek gebracht aan de
sportbasisschool ‘t Kruisrak. Wat
een mooie sportieve school! Ik
vond het ook erg leuk om kennis
te maken met het team en met
hen in gesprek te gaan. In de
toekomst verwacht ik scholen
opnieuw te bezoeken, wellicht kan
ik ook een keer kennismaken met
u.
Ik wil vooral uw kinderen, maar
ook u, samen met de directeur en
het team van ‘t Kruisrak een mooi
schooljaar toewensen en wellicht
tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Karen Peters

Voorzitter College
van Bestuur Eem-Vallei Educatief

Save the date
Ouderwijsavond in samenwerking met Praktijk Spring in t’ Veld.

Op donderdag 8 november organiseert De Boei samen met praktijk Spring in ’t Veld een ouderwijsavond.
Het thema is: Positief Opvoeden.
Tijdens deze avond nemen Maaike Spring in ’t Veld en Iris Harleman ons mee in de leefwereld van 6 tot
14 jarigen.

Iris Harleman en Maaike Spring in ‘t Veld: “Bij onze praktijk krijgen we veel verschillende hulpvragen. We
merken dat er veel vragen komen over ‘positief opvoeden’. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met boos en angstig gedrag of
de piekergedachten van mijn kind? Maar ook vragen over ‘schermafspraken’ zijn de laatste tijd erg actueel. Tijdens de
ouderwijsavond doen wij ouders in een vogelvlucht een paar handreikingen en delen we graag met ouders ervaringen”.

De avond is voor ouders, grootouders, leerkrachten, leidsters en iedereen die betrokken is bij het
opvoeden en opgroeien van kinderen/jeugdigen

Datum: 8 november
Inloop: 19:15
Start: 19:30
Einde 21:00
Locatie: De Boei, Bikkersweg 30

Graag aanmelden via de website: www.deboeibunschoten.nl

