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De voorjaarsvakantie is op het moment van schrijven net begonnen. Iedereen is straks hopelijk uitgerust om er
weer fris tegen aan te gaan! Richting de lente staan er ook weer afwisselende activiteiten op het programma. In
diverse groepen zijn culturele activiteiten van Kunst Centraal. Ook op het sportieve vlak zijn er uitdagingen: de
Koningsspelen zijn in aantocht, met weer sportieve clinics op het programma. Het mooie van sport is: het werkt
verbindend tussen alle culturen van de wereld, zoals bijvoorbeeld onlangs te zien was bij de Olympische
Winterspelen. Een extra argument voor ons concept als openbare sportbasisschool!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, directeur
Terugblik op activiteiten
Jarno heeft namens ‘t Kruisrak op 21 februari meegedaan aan de volgende ronde van de
voorleeswedstrijd. Hij deed het super goed! Helaas was hij niet bij de kinderen die door
mochten.
Staking op woensdag 14 maart – geen les op ‘t Kruisrak!
Op 14 februari j.l. is er gestaakt in Noord Nederland, op 14 maart a.s zijn de provincies
Utrecht, Noord-Holland en Flevoland aan de beurt. Minister Slob heeft wel een
akkoord bereikt over de werkdruk-vermindering, daar kan direct in het nieuwe
schooljaar (2018-2019) een start mee gemaakt worden. Het team van ‘t Kruisrak is daar
erg blij mee! We gaan met elkaar in gesprek over welke knelpunten we hiermee willen
oplossen. U hoort daar uiteraard nog meer over.
Nu wordt er nog gestreden voor een eerlijk salaris (in vergelijking met het VO), ook met het oog op het
lerarentekort. Het beroep moet weer aantrekkelijk worden! We hebben zelf ook ondervonden dat de griepgolf veel
impact heeft; invallers waren niet te krijgen voor o.a. groep 1a en groep 8. Intern is het uiteindelijk wel opgevangen,
maar het is een duidelijk signaal dat er iets moet gebeuren! #lerarentekortisnu
Elke leerkracht heeft zelf beslist of hij/zij van het stakingsrecht gebruik wil maken.
Het is in elk geval nu al duidelijk dat er op woensdagochtend 14 maart geen les gegeven kan worden!
Overigens stond op 14 maart al een vrije woensdag voor de kleuters gepland, nu komen daar dus de leerlingen van groep 3 t/m 8
bij.

Personeelszaken - wijziging datum kwartaalsluiting groep 2, 4 en 5
Vanwege een operatie aan zijn schouder zal collega Ed Wieggers eind maart/begin april even uit de running zijn.
Met het oog daarop is de kwartaalsluiting van groep 4 en 5 verzet naar 21 juni. Groep 2 gaat haar kwartaalsluiting
nu uitvoeren op maandag 23 april. Dit is dus anders dan in de jaarkalender staat, gelieve dit zelf even te wijzigen
Personeelszaken – continurooster vrijdag 13 april
Leuk nieuws: op vrijdag 13 april a.s. gaat collega Bianca trouwen met Ruud! Het aanstaande bruidspaar zal
overdag ook de school bezoeken. Daar kijken we met alle kinderen erg naar uit!
Deze dag werken we daarom met een continurooster van 8.30 – 14.00 uur. De kleuters kunnen wel gewoon om
11.45 uur worden opgehaald. De leerkrachten eten met de kinderen, dus graag lunchpakket mee.
Ouderbijeenkomst VVE 7 maart
Alle ouders van groep 1a, 1b en 2 zijn welkom op woensdagochtend7 maart, om 8.30 uur. U kunt weer een kijkje in
de klas nemen. Bovendien zijn er weer tips om thuis mee aan de slag te gaan. U bent welkom! Het thema is dit
keer: vervoer.
Stemlokaal in ‘t Kruisrak
Op woensdag 21 maart dient de school als stemlokaal voor de Gemeenteraadsverkiezingen
Verkeer - wijziging parkeerregels
Het Vogelpad is erg druk tijdens de spitsmomenten. Vooral het parkeergedrag geeft
aanleiding tot zorgen. Dit is in de verkeerscommissie aan de orde geweest, waarbij gevraagd is om een
parkeerverbod op het gedeelte voor de lokalen van groep 7 en 8. Als er daar geparkeerd wordt, werkt het als een
‘flessenhals’ met als gevolg opstoppingen en onveilige situaties voor met name de fietsende kinderen. En dat wil
toch niemand!
De conclusie van de verkeerscommissie (in overleg met politie, BOA’s, Peuterhof en Kruisrak) is dat men mee wil
gaan met een parkeer- en stopverbod. Dat betekent dat binnen nu en waarschijnlijk 6 tot 8 weken er een officieel
parkeerverbod gaat gelden voor de 18 meter-lange stoeprand. Dat is dan te zien aan de gele streep op de stoeprand.
Let u dus op, deze nieuwe regel heeft ook tot gevolg dat de agenten en BOA’s over kunnen gaan tot het uitschrijven
van boetes. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
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 2018) geldt een bedrag van 30 euro.
Meer info over de ouderbijdrage: mail met Natascha van der Elst (nataschavanderelst@hotmail.com).

Nieuwe leerlingen
In deze rubriek willen we nieuwe leerlingen op onze school van harte welkom heten.
Milan (groep 2) en Emilia (groep 3). Welkom op ‘t Kruisrak!

Om vast te noteren!
Schoolfotograaf

29 maart (hierover volgt per mail nog info)

CITO toets groep 8 in april
Dit jaar is de eindtoets later in het schooljaar: in de maand april (17, 18 en 19 april). Inmiddels hebben al wel de
adviesgesprekken plaatsgevonden met ouders en kinderen van groep 8. Het schooladvies voor het voortgezet
onderwijs is dus bekend, veel kinderen hebben inmiddels ook hun schoolkeuze gemaakt.
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!

Schoolsportdag —vrijdag 25 mei 2018
Om zeker in de agenda te noteren: de schoolsportdag! Hulp van ouders, opa’s en oma’s of andere
familieleden is hierbij weer volop nodig, om dit evenement te laten slagen. Aanmelden voor
hulp? Stuur een mailtje naar Ed Wieggers (groep 5): edwieggers@kruisrak.nl. Alvast hartelijk
dank!
In de periode voor en na de meivakantie oefenen we in de pauzes en tijdens gymlessen voor
onderdelen van de schoolsportdag. Dan wordt er onderling geoefend voor voetbal, lijnbal en
matbal. Op initiatief van kinderen wordt er ook wel eens na schooltijd afgesproken om te oefenen
met kinderen van een andere school

Avondvierdaagse – alleen maar 5 kilometer
De avondvierdaagse gepland in de week van 29 mei t/m 1 juni. De avondvierdaagse is een
buitenschoolse activiteit waar ‘t Kruisrak geen verantwoordelijkheid voor neemt. Ouders
bepalen zelf of hun kind mee gaat lopen en zorgen ook voor begeleiding, gezamenlijk met
andere ouders. Vanuit de Ouderraad wordt de de inschrijving wel centraal vanuit de school
geregeld. Contactpersoon voor de A4d is Suzanne Koelewijn (moeder van Kim, groep 5).

Concept vakantierooster
eerste dag

laatste dag

Herfstvakantie

22 oktober 2018

26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018

4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

25 februari 2019

1 maart 2019

Paasweekeinde

19 april 2019

22 april 2019

Meivakantie

29 april 2019

3 mei 2019

Hemelvaart

30 mei 2019

31 mei 2019

Pinkstervakantie

10 juni 2019

14 juni 2019

Zomervakantie

22 juli 2019

30 augustus 2019

Let op: komend schooljaar is er dus 1 week meivakantie. In verband met de late zomervakantie hebben alle
basisscholen in Bunschoten ervoor gekozen om met Pinksteren ook nog een week vrij te plannen.

Hieronder de prijzen voor het continurooster op een rijtje, zoals ontvangen van BSO Keet & Koters
Bruto uurtarief

Aantal uur p. maand

Tarief p. maand

Voorschoolse opvang

8,09

4,25

34,25

Naschoolse opvang

8,01

17,73

142,02

Naschoolse opvang incl. vakantie

7,10

26,03

184,81

Lange middag

7,42

28,83

213,92

Lange middag incl. vakantie

7,42

33,88

251,39

