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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona 
Wat fijn dat we na de kerstvakantie al onze leerlingen, inclusief onze nieuwe leerlingen, weer mochten 
begroeten. We merkten dat ze er allemaal heel veel zin in hadden en heel blij waren dat ze weer naar 
school mochten. Laten we hopen dat dit zo blijft en dat we open mogen blijven.  
 
Omicron laat wel veel besmettingen zien. Het kan dus nog steeds zo zijn dat als een leerkracht of leerlingen 
besmet raken, groepen in quarantaine moeten. U weet, daar zijn we op voorbereid.  
 
De opvang van leerlingen van ouders met cruciale beroepen zullen wij, als ons dat lukt, organiseren. 
Probleem hierbij is namelijk dat we de groepen als 'cohort' op school willen hebben waardoor we geen 
groepen mengen om kruisbesmetting te voorkomen. We gaan het zien. 
 
We zien dat iedereen zich goed aan alle afspraken houdt dus dat is heel fijn. 
 
CITO 
We gaan de periode van de CITO toetsen in. We verwachten dat het harde werken door onze leerlingen en 
het team hun vruchten af zal werpen. De leerkrachten informeren u over de ins en outs hierover. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beppie Vendrik, Directeur 
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Actie voor de Voedselbank  
Al een aantal jaar zetten wij ons in januari in voor de Voedselbank Stichtse Vecht. Ook 
in Stichtse Vecht zijn er mensen die door allerlei omstandigheden zo ver onder het 
bestaansminimum terechtkomen dat er (tijdelijk) niet voldoende geld is voor voedsel. 
De Voedselbank helpt hen met een wekelijks voedselpakket.    
  
Heeft u spullen over in uw keukenkastjes of krijgt u een kerstpakket met spullen die u 
zelf niet gebruikt, of kunt u wat extra boodschappen doen? Dan kunt u deze 
producten inleveren op school. Denk aan houdbare producten, zoals tandpasta, koffie, 
thee, blikken groenten, soep, rijst, pasta, pannenkoekmix, bami/nasi 
kruiden, macaronimix enz.  In de kuil staat een tafel waarop alles verzameld wordt.   
 
Meer informatie kunt u vinden op www.voedselbankstichtsevecht.nl 
 

Verkeerssituatie rond de Kristal 
Zoals u weet zijn wij al langer met de gemeente in gesprek over de 
verkeerssituatie rondom de school.  
Dit omdat zowel ouders/verzorgers als buurtbewoners niet altijd 
blij zijn met hoe er geparkeerd wordt.  
 
Met deze nieuwsbrief delen wij het wijkbericht dat de gemeente 
heeft opgesteld voor de wijkbewoners en ouders/verzorgers van de 
Kristal.  
 
We hopen dit bericht duidelijk is en dat we, mede dankzij de 
nieuwe belijning maar ook ons eigen parkeer- en rijgedrag, de 
situatie rond de school zo veilig mogelijk maken. 
 

Opbrengst Jantje Beton 
Alle groepen kregen een deel van de opbrengst van Jantje Beton.  
Wat fijn dat de kinderen weer nieuw speelgoed hebben om lekker mee te spelen op het plein!  
Er is een nieuwe loopfiets voor de kleuters en voor de midden- en bovenbouw een frisbee spel, voetbal, 
rugbybal, knikkerpotje met knikkers, springtouw, vangspel, pingpongballetjes en pingpongbatjes.  
 
Daar gaan we vast veel plezier mee beleven! 

http://www.sbo-dekristal.nl/
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Jeugdzorg Stichtse Vecht nu verzorgd door TIM Stichtse Vecht  
Wellicht heeft u dit al gelezen in de krant of via andere mediakanalen. Voorheen was Youké 
de partner van de gemeente wat betreft de uitvoering van, onder andere, de Jeugdzorg.  
Per 1 januari is dit veranderd. De partner van de gemeente die dit, en ook andere zaken 
vormgeeft zoals de uitvoering van de WMO, is nu TIM Stichtse Vecht.  
Ter informatie ontvangt u bij deze nieuwsbrief een informatiefolder over Tim Stichtse Vecht. 
 
Voor onze school heeft dit als gevolg dat de ouders/verzorgers die gezinsbegeleiding kregen 
vanuit Youké, dit nu dus via Tim Stichtse Vecht krijgen. Als het goed is hebben de 
desbetreffende ouders/verzorgers hierover al bericht gehad. 
 
Daarnaast is het zo dat wij sinds november 2021 een jeugdzorgwerker in de school hebben. 
De jeugdzorgwerker ondersteunt en begeleidt leerlingen en leerkrachten, onder andere van 
de kleutergroep Tijgeroog, als er sprake is van een hulpvraag op het gebied van gedrag en/ 
of schoolse vaardigheden.  
Voorheen werkte jeugdzorgwerker Joanne full time maar na haar zwangerschapsverlof 
werkt zij na haar verlof drie dagen, namelijk de maandag, dinsdag en vrijdag. De overige 
twee dagen zijn ingevuld door haar vervangster Jolien. Zij zijn beiden nu in dienst van Tim 
Stichtse Vecht en zijn samen een sterk en op elkaar ingespeeld team.  
Van deze verandering van werkgever merkt u als ouders/ verzorgers niets. Zij blijven hun 
werk doen zoals zij dat al deden. Een bijkomend voordeel is wel dat zij nu onderdeel 
uitmaken van het wijkteam waardoor de lijntjes naar ondersteuning korter zijn geworden en 
dat is heel fijn. 
 
We hopen zo, samen met Tim Stichtse Vecht, de ondersteuning aan onze leerlingen en 
leerkrachten te kunnen continueren in samenwerking met het wijkteam waardoor zorg en 
onderwijs op de Kristal één geheel vormen. 
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De ouderraad (OR) stelt zich voor!  

De ouderraad helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten op school.  

Denk hierbij aan Sinterklaas, sponserloop, Koningsspelen. Lijkt het je ook leuk om mee te vergaderen laat 

dit aan Sonja of Feline weten. 

 

 

Soheila Rauf, moeder van Omran  

Gholam, getrouwd, moeder van 3  

kinderen. Ik wil graag aansluiten bij  

de ouderraad. Ik wil graag  

geïnformeerd worden over de school, 

hoe het gaat binnen de klas. En graag 

zien hoe jullie als docenten dingen  

regelen. 

 

Hallo, ik ben Joyce Heerschap! De moeder van  

Kayne van Dokkum. Kayne zit in groep 6 Saffier.  

Mijn motivatie is om meer betrokken te zijn met  

de school en Kayne zijn klas! Ik vind het leuk om  

te zien waar de school en de kinderen mee bezig  

zijn, en ze te helpen waar nodig.  

Ik ben Bianca. Ik zit nu 3 jaar bij de OR en doe dat met veel  
plezier. Ik ben 41 jaar en getrouwd, we hebben 3 kinderen 
Sjeverly van 15 jaar. En Bjorn en Dylan van 10 jaar en ze 
zitten beiden op de Kristal. Wij wonen in Loenen aan de 
vecht dus mijn boys komen met het busje naar school. Ik 
doe ook vrijwilligers werk op school om zo toch erg 
betrokken te zijn met school ook al wonen we wat verder 
weg. 

 

Hi ik ben Jolanda, moeder van Fay en Storm. 

Fay zit in groep 5 Aventurijn. Ik ben 37 jaar 

oud en 15 jaar met de  vader van m’n 

kinderen. Ik zit in de or zodat ik kan bijdragen 

waar nodig is.  

 

 

 

Ik ben Patricia moeder van Mila Topaas groep 7. 
Ik vind het fijn om te helpen binnen de  
ouderraad. Ook vind ik ouderbetrokkenheid heel  
belangrijk en zet mij daar ook voor in. 

Hoi hoi, ik ben Rebecca 37 zomers jong, 15 jaar gelukkig getrouwd en  
moeder van 4 kids. 2 jonge heren van 13 jaar, Lotte die in de Saffier zit van  
10 en nog een jonge man van bijna 4….. Lotte zit sinds de Onyx op de Kristal  
en heeft het erg naar haar zin. Omdat Lotte met de taxi vervoerd wordt heb 
ik me bij de or gevoegd om bij te dragen aan de activiteiten. 

 

Hallo ik ben Natasja Pel  
moeder van 3 kinderen  
Cecilia van 14 jaar en  
Rochelle (Saffier) en Khloë  
(Topaas) van 10 jaar. Ik  
vind het heel leuk om  
betrokken te zijn bij school. 
En ik ben ook klassenouder 
bij Saffier en vind het leuk om te helpen 
waar nodig is.  

Hoi allemaal. Ik ben Zuzana en woon met mijn man en twee kinderen in  
Maarssen. Mijn zoon Max zit op de Kristal in groep Granaat. Ik ben OR lid  
en zit ook in de ouder betrokkenheid groep. Ik ben lid geworden omdat  
ik het altijd leuk gevonden heb om op de school van mijn kinderen te  
helpen met diverse activiteiten. Verder vind ik het prettig  om meer  
inzicht te krijgen in wat er op een school speelt en waarom 
er bepaalde beslissingen genomen worden. Bij de ouder betrokkenheid  
groep help ik de school meedenken over de vele projecten waar ze  
continu mee bezig zijn. 
 

Hallo, ik zou me even voorstellen ik ben Angelique Versteeg gelukkig getrouwd, twee 
mooie dochters een van 12 jaar en van 9 jaar. De jongste Charlene zit hier op school en zit 
in de klas Topaas ze heeft het er erg naar haar zin. Ik ben ook de klassenouder van Topaas 
en zit ook bij de OR. Mijn motivatie dat ik dit doe is dat ik het leuk vind om betrokken te 
zijn met de kinderen en wat kan betekenen voor school. 

 

Ik ben Jorien, 44 
jaar, woon in  
Maarssenbroek.  
Getrouwd met  
Freek, wij  hebben 2  
jongens. Daan van  
16, die zit op het  
grafisch Lyceum en  
Abbe van 8 jaar. Abbe zit in groep 5, 
Aventurijn. Ik ben al een aantal jaar OR 
lid omdat ik graag betrokken ben bij 
school. Helpen organiseren en plannen 
van activiteiten vind ik erg leuk!  Buiten 
de OR ben ik ook lid van de 
medezeggenschapsraad en commissie 
ouderbetrokkenheid. 

Hoi ik ben Veronique, de moeder van  
Anna uit De Aventurijn, en getrouwd  
met Patrick. Met mijn financiële 
achtergrond, heb ik sinds dit jaar een  
nieuwe functie binnen de OR als  
penningmeester. Vind het leuk om een  
bijdrage te kunnen leveren aan alle 
schoolactiviteiten, zodat de kinderen  
nog meer kunnen genieten van hun tijd op de Kristal! 
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