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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona: 
Deze week is groep Granaat thuis in quarantaine. De leerlingen werken online aan hun werk. 
Gisteren heeft u van ons de laatste update via de mail ontvangen. We kijken allemaal gespannen uit naar 
de persconferentie van morgenavond. Mochten de scholen moeten sluiten, zijn we er klaar voor en kunnen 
we snel starten met onlineonderwijs. 
 
Tevredenheidsonderzoeken: 
In de vorige Kristal Helder kon u al lezen dat de leerlingen de school een 8,5 als 
cijfer gegeven hebben. De ouders/verzorgers hebben de school een 8,1 gegeven 
evenals het team. Prachtige cijfers om trots op te zijn. Een dikke duim dus voor 
de Kristal van allemaal.  We zijn in vergelijking met de onderzoeken van twee jaar 
geleden goed vooruitgegaan  
 
We zijn nu bezig om de resultaten in kaart te brengen en het gesprek hierover te voeren. Gisteren hebben 
we dat tijdens de studiedag met het team gedaan en volgende week gaan we in gesprek met de 
leerlingenraad. Zij zullen dan ook in de groepen 6 tot en met 8 de resultaten delen en bespreken wat 
mogelijke actiepunten kunnen worden. De uitslagen gaan we ook delen met de werkgroep 
ouderbetrokkenheid en de medezeggenschapsraad.  
Alvast een tipje van de sluier: zowel leerlingen, ouders als team geven hoog op over het pedagogisch 
klimaat en de veiligheid in de school. Zodra alles besproken is en de actiepunten duidelijk zijn, hoort u hier 
meer over. 
 
Sponsorloop:  
Er druppelen nog wat bedragen binnen dus het gecommuniceerde eindbedrag wordt nog iets hoger. Wel 
hebben we alvast onze leerlingen en u vorige week het eindresultaat laten zien. We zijn met twee 
leerlingen, van groep kleuters én groep 8, alle groepen langs geweest. Er is een stukje met foto's 
opgestuurd naar de VAR. Als het goed is staan we daar deze week in. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beppie Vendrik, Directeur 
  

Surprise mee naar school (va groep 6) : Wo. 01-12 

Sinterklaasfeest : Vr. 03-12      (vanaf 12:00 vrij) 
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Sinterklaas 
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas op bezoek op De Kristal!  
Na de bel gaan alle kinderen eerst naar hun eigen klas. Daarna gaan zij samen met 
de juf/meester naar buiten om te kijken naar de aankomst van sinterklaas op het 
plein. Helaas kunnen ouders/verzorgers dit jaar niet blijven kijken bij de aankomst. 
Natuurlijk maken we foto’s die we daarna delen via Parro.  
 
De kinderen die dat willen mogen die dag verkleed komen als sint of piet (maar niet 
in andere verkleedkleren).  
 
De groepen van de onder- en middenbouw mogen om de beurt op bezoek bij 
Sinterklaas in de speelzaal. De groepen Saffier, Topaas, Granaat, Toermalijn en 
Olivijn hebben lootjes getrokken en vieren het die dag met elkaar in de eigen klas.   
 
De sint commissie zorgt die dag voor iets lekkers: pepernoten en limonade. Wilt u 
wel een stuk fruit meegeven voor in de kleine pauze?  
 
Alle leerlingen zijn vrijdag 3 december om 12.00 uur vrij.  
 
We wensen iedereen een gezellige sinterklaastijd toe en kijken uit naar de komst 
van de Sint op vrijdag 3 december! 

Mediatorentraining afgerond, hoera! 
Wij vonden het leuk om bij de training te zijn. We spraken samen regels af voor tijdens de training en 
elke les begon met een agenda. Dat was fijn. We leerden het stappenplan om niet in de war te raken 
tijdens het oplossen van conflicten.  
 
We vonden het leuk om conflicten na te spelen om te leren ze op te lossen. We hebben geleerd positief 
gedrag te benoemen door aan te moedigen bij de sponsorloop. Straks kunnen we dan op het plein 
opstekers uitdelen aan kinderen die goed samenspelen.  
 
We hebben een strip gelezen en moesten opschrijven wat niet zo goed ging in de mediatie.  
Na elke mediatie vullen we een formulier in. Dat stoppen we in een map.  
 
Nu we het diploma hebben gaan we buitenspelen en opletten of we conflicten kunnen oplossen.   
 
Soms is het nog moeilijk om geduldig of serieus te zijn. Daarom hangen er boven op onze 
mediatorenplek hulpmiddelen.  
 
Op de foto hoort ook Shania, die helaas niet bij de laatste les kon zijn. Zij krijgt haar diploma nog. 
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Gescheiden afvalinzameling op De Kristal - Jong geleerd oud gedaan 
Sinds deze week gaan de kinderen op de Kristal ook het afval in de klas nog beter gescheiden inzamelen. 
Zo zijn er nu een losse bak voor plastic (grijs), papier (blauw), restafval (zwart) in elke klas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bakken kunnen daarna worden geleegd in de desbetreffende rolcontainers. 
Plastic (oranje deksel), papier (blauwe deksel) en restafval (zwarte deksel). 

Jantje Beton Loterij 

Heeft u een lootje gekocht voor de actie van Jantje Beton?  

Op 2 december 2021 is de trekking! 

U kunt na die datum op de website kijken of u een prijs hebt gewonnen: 

https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/uitslag-en-prijzen. 

 

Heeft u iets gewonnen? Gefeliciteerd! U ontvangt de prijs automatisch 

per post. Op de machtiging heeft u namelijk uw adresgegevens 

opgeschreven. Heeft u online een lootje gekocht, dan heeft u uw adres 

ingevuld op de website.   

 

Zodra we van Jantje Beton horen hoeveel geld we hebben opgehaald, 

laten we u dat natuurlijk weten. 

 

Namens ons allemaal hartelijk bedankt voor het meedoen! 
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