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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona: 
Vorige week had groep Toermalijn online onderwijs aangezien juf Gytha in quarantaine moest.  
Dit heeft de groep, mede dankzij ouders, goed opgepakt. Super gedaan! 
Het aantal besmettingen op school is op dit moment laag. Op dit moment zitten twee leerlingen uit één 
groep in quarantaine. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft ondanks dat de provincie Utrecht donkerrood 
gekleurd is. We merken dat de GGD op dit moment lastiger te bereiken is als gevolg van de grote 
hoeveelheid coronabesmettingen in de regio. Dus mocht zich iets voordoen, dan hopen we dat de GGD ons 
snel te woord kan staan. 
 
Sponsorloop: 
Wat was het een fijn evenement. Dankzij alle hulp en ondersteuning van de klassenouders was de loop 
super georganiseerd en hebben we onze leerlingen zien stralen tijdens het lopen. Dit weekend was de 
tussenstand €2217,30. Er druppelt nog wat sponsorgeld binnen en we hopen eind van de week de 
eindstand te hebben. 
Dankzij een extra gift van €1000,- door ouders van een leerling van onze school (Van Denderen Projecten 
en Vastgoed) is dit bedrag nog hoger. 
We hebben inmiddels het gesprek gehad met de gemeente en dat lijkt een mooi resultaat te geven in 
ondersteuning van bekostiging van groen op het plein in het kader van verduurzaming. In december gaan 
we met het bestuur de laatste financiële keuzes maken zodat we in het voorjaar kunnen gaan realiseren. 
Afhankelijk van de resultaten van het gesprek met de gemeente en het gesprek met het bestuur, gaan we 
uiteindelijk beslissen hoe we het sponsorgeld gaan besteden. 
 
Tevredenheidsvragenlijsten: 
Alle leerlingen van groepen Saffier, Topaas, Granaat, Toermalijn en Olijvijn hebben deze lijst ingevuld. Het 
rapportcijfer dat zij de Kristal geven is een 8,5! Twee jaar geleden was dit een 7,0 dus dit is een prachtig 
resultaat. We gaan nu dieper naar de resultaten kijken waar we trots op mogen zijn en waar nog 
verbetermogelijkheden zijn. Inmiddels is de oudervragenlijst gesloten en kunnen we daar ook gaan  
kijken naar de resultaten. We houden u op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beppie Vendrik, Directeur 
  

Start schoolfruit : Di. 16-11 

Schoen zetten in de klas : Ma. 22-11 

Studiedag : Wo. 24-11 

Surprise mee naar school (va groep 6) : Wo. 01-12 
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  Leerlingenraad voorstellen 
Hierbij stellen wij de leerlingenraad aan u voor. 
Van boven naar beneden, links naar rechts: 
 
Maxim, Renzo, Lindsey, Charlene,  
Emirhan, Anna en Vince 

Schoolfruit 
Onze school mag weer mee doen met het EU-Schoolfruit! 
Dit betekent dat in de periode van 15 november t/m 22 april alle 
kinderen op de Kristal gratis 3 porties groente en fruit per week 
krijgen. 
 
De drie vaste groente- en fruitdagen worden: 
Dinsdag, woensdag en donderdag. 
 
U hoeft deze dagen dan geen groente of fruit voor het 1o-uurtje mee 
te geven aan uw kind. 
 
Als u wilt weten welke stuks fruit of groente uw kind krijgt per week 
dan kunt u zichzelf inschrijven voor de nieuwsbrief via  
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief 
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Oproep kleding 
Wij zijn op zoek naar reserve kleding voor kinderen op school. 
Zoals joggingbroeken die niet meer passen, T-shirts die te klein zijn etcetera. 
Dus mochten jullie de kasten nog moeten uitzoeken, wij zijn er erg blij mee! 

😊  
Alle maten zijn welkom. 

Leerlingenraad verslag 
De leerlingenraad kwam dit schooljaar voor de tweede keer bij elkaar.  
Er is gesproken over de volgende onderwerpen: 
 

• Vorige keer was een actiepunt dat de leerlingraadleden met de groepen zouden bespreken dat de 
skeelers en ander buitenspeelmaterialen goed opgeruimd worden. We merken dat dit goed 
geholpen heeft want er wordt nu goed opgeruimd. 

• Op 15 februari start het schoolproject waar landen uit Europa centraal staan. De groepen 5 tot en 
met 8 mogen samen met hun klasgenoten kiezen uit één van de drie landen waaruit zij kunnen 
kiezen.  

• Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd. Juf Beppie heeft de uitslagen van de leerlingen kort 
toegelicht. De leerlingen van de groepen Aventurijn, Saffier, Topaas, Granaat, Toermalijn en Olivijn 
(5 tot en met 8) geven de school een 8,5 en op een schaal van 1 tot 4 wordt een 3,3 gescoord.  
Dat is een ruim voldoende. Volgende keer gaat de leerlingenraad kijken naar wat er heel goed gaat 
en waar verbeterpunten liggen. Zij mogen meedenken hoe die verbeterpunten aan te pakken. 

• De sponsorloop is geëvalueerd. De kinderen vonden het een hele leuke activiteit. Tip is om 
volgende keer ook een goed doel te bedenken. 

• De schoolfotograaf is geëvalueerd. De kinderen vonden het goed georganiseerd en een leuke 
fotograaf. Tip is dat de fotograaf duidelijker kan vertellen wat de kinderen moeten doen en de flits 
minder te maken. Nu afwachten hoe de foto's zijn geworden. Daar praten we volgende keer over. 

• Alle leerlingen van de raad gaan helpen bij het versieren voor Sint op 19 november. 

• Ze gaan bij de commissie die kerst organiseert vragen of er hulp nodig is van de leerlingenraad bij 
de organisatie 

• Juf Beppie heeft de plannen voor het schoolplein toegelicht. 

• De agendapunten voor volgende vergadering zijn besproken. 
 
Het was weer een fijne vergadering met super meedenkende leerlingen. 
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