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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona: 
De regering heeft aangegeven dat er met ingang van 25 september versoepelingen zullen zijn. Wij wachten 
op dit moment op de nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM en de PO raad. Zoals het er nu uitziet zouden 
groepen niet meer in quarantaine hoeven als er bij een leerling corona is geconstateerd. Daarnaast wordt 
de anderhalve meter opgeheven dus zouden ouders weer welkom zijn in de school. U hoort volgende week 
definitief van ons hoe het er na 25 september uit zal zien. 
 
Parkeerduimpjes:   
Een aantal leerlingen van Olivijn is de afgelopen dagen druk bezig geweest om deze parkeerduimpjes uit te 
delen. Alles voor een veilige schoolomgeving voor uw kind/kinderen en onze leerlingen. We hopen dat zij 
deze en volgende week heel veel duimpjes kunnen uitdelen.  
Mocht er direct in de omgeving van de school geen plek in een parkeerhaven zijn, vragen wij u om verder te 
zoeken zodat u veilig parkeert. In de wijk zijn, zeker in de zijstraten vlak voor onze school, lege 
parkeerplekken te vinden. 
 
Nationale Sportweek: 
Volgende week is de nationale Sportweek. In de vorige Kristal Helder stond hierover meer informatie, 
daarnaast hebben wij het stukje herhaald verderop in deze nieuwsbrief. 
In dit stukje staat ook dat er sportspullen worden ingezameld. 
Als u kleding en/ of schoenen heeft waar uw kind/ kinderen uitgegroeid zijn of attributen die uw kind niet 
meer gebruikt, kunt u deze inleveren op school. Graag uiterlijk woensdag 20 september. Iemand van de 
gemeente komt donderdag 21 september langs om dit op te halen. Zij draagt er zorg voor dat deze spullen 
op een goede plek terecht komen. 
 
Voor school hebben we nog behoefte aan skeelers/ skateboards die niet meer gebruikt worden.  

Als u deze heeft graag meegeven naar school. Ze krijgen dan een mooi tweede leven 🙂. 
 
  

Start Jantje Beton : Wo. 15.09 

Ouder-kind-leerkrachtgesprek : Week van 20.09 

Schoolfotograaf : Di. 05.10 

Start Kinderboekenweek : Wo. 06.10 

Kennismaking in de groep : Vr. 15.10 

Herfstvakantie : Ma. 18.10 t/m Vr. 22.10 

Studiedag : Ma. 25.10 
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Schooljudo/ vakdocent gym: 
De schooljudolessen zijn vorige week super van start gegaan. De lessen verlopen prima. Voor sommige 
leerlingen een nieuwe activiteit, voor anderen bekend. We merken dat de kinderen die het al eerder 
gedaan hebben de judolessen heel soepel oppakken. Over een paar weken ontvangt u informatie over het 
behalen van het diploma en het mogelijk bijwonen van de laatste les. 
 
Het is ons nog niet gelukt om een nieuwe vakdocent gym te vinden. Het bedrijf waar wij normaal onze 
gymdocent van inhuren kampt met een tekort. Het bedrijf is druk bezig om iemand te vinden.  
Daarnaast bewandelen wij ook andere wegen en zoeken in ons netwerk naar een gediplomeerd gymdocent 
die op maandag en vrijdag tussen 8.30 en 14.00 de lessen kan verzorgen. Mocht u nog tips voor ons 
hebben, deze graag doorgeven aan de administratie (info.dekristal@gewoonspeciaal.com) of directie 
(directie.dekristal@gewoonspeciaal.com).  
 
Zolang we geen vakdocent hebben lossen de leerkrachten dit op door buiten te gymmen. Er zijn ook 
leerkrachten met een bevoegdheid om gymlessen te mogen geven. Het zou zo kunnen zijn dat zij besluiten 
om zelf de les te geven in Safari. Als dat zo is hoort u dit van de leerkracht. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beppie Vendrik, Directeur 
 

  
Kennismaking in de groep 
 
In de jaarkalender stond dit gepland op vrijdag 17 september en in onze mail in de 
laatste week van de vakantie stond dat we hem zouden verzetten naar 24 september.  
 
In verband met de nieuwe coronarichtlijnen die pas 25 september ingaan, verplaatsen 
we dit kennismakingsmoment naar vrijdag 15 oktober. De vrijdag voor de 
herfstvakantie.  
 
Ouders/ verzorgers zijn dan van harte welkom in de groep van 13.00 tot 14.00 uur. Om 
zo kennis te kunnen maken met andere ouders/ verzorgers en de kinderen. We hopen 
dat u in groten getale zal komen en dat het een fijne ontmoeting wordt. 

Naschoolse activiteiten 
 
Na de herfstvakantie zullen er weer naschoolse activiteiten op kleinschalig 
niveau plaats gaan vinden. Binnenkort kunnen jullie hier meer informatie 
over verwachten.   
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Jantje Beton 
 
Woensdag 15 september is de Jantje Beton actie van start gegaan! U kunt 
via een machtigingsformulier een lootje kopen t/m 29 september 2021. 
Daarna moeten de lotenboekjes weer mee terug naar school. De leerlingen 
kunnen hun boekje inleveren bij hun meester of juf.  
 
Online een lootje kopen kan nog tot en met 10 november 2021.  
Gebruik hiervoor deze link: https://mii.io/c/jantje-beton-loterij-link.  
Als u de naam van de school intikt, ziet u vanzelf Maarssen-SBO De Kristal, 
klik daarna op de knop 'volgende'. Doet u mee?! 

Interne Vertrouwenspersonen 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wij zijn de 'luisterjuffen’, misschien heeft u dit al gehoord van 
uw kind. Deze week zijn wij lang de klassen geweest om uit te 
leggen wat de interne vertrouwenspersoon doet op school.  
Voor de kinderen heten wij ‘de luisterjuffen’. 
 
Als er klachten zijn op school dan kunnen ouders, kinderen en 
personeel bij ons terecht.  
 
De kinderen doen dit via een briefje in de 'luisterjuf-brievenbus'. 
Wij gaan dan met hen in gesprek over hun klacht. Ons doel is 
niet om de klacht gelijk op te lossen, maar om een luisterend oor 
te bieden en het kind (eventueel) door te verwijzen naar de 
juiste persoon. Als uw kind nog onder de 12 is, dan krijgt u van 
ons een melding dat er een gesprek is geweest.  
 
Heeft u zelf een klacht over school en weet u niet bij wie u 
terecht kan, dan staan wij ook voor u klaar. Wij zullen samen 
kijken wie uw klacht het beste kan oplossen (directie, IB, juf of 
een extern persoon) en welke actie er ondernomen moet 
worden.  
 

We hopen dat het niet nodig zal zijn (dan gaat namelijk  
alles goed) maar weet ons te vinden als er wel iets aan de  

hand is! U kunt ons altijd bereiken via de mail, dan  
maken we een afspraak. 

b.kok.dekristal@gewoonspeciaal.com 
(Birgit werkt op ma-di-do-vrij in Smaragd) 

m.vanmaanen.dekristal@gewoonspeciaal.com 
(Maartje werkt op ma-di-wo in Onyx) 

 
Vriendelijke groeten,  

Birgit Kok en Maartje van Maanen 

Birgit 

Maartje 
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Schoolfotograaf 
 
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Op dinsdag 5 oktober 2021 komt  
Ineke Schipstra de schoolfoto’s maken. Ze maakt van iedere leerling meerdere portretfoto’s en van 
iedere groep wordt een groepsfoto gemaakt.  
 
Kledingadvies van de fotograaf:  
Doe uw kind kleren aan waar hij of zij zich prettig in voelt.  
Omdat de fotograaf met een lichte achtergrond werkt waardoor de kinderen mooi naar voren 
komen, is vrolijke kleding bij kinderen altijd mooi. Kijk wel uit met te drukke kleding en te grote 
prints op de kleding: dit kan mogelijk gaan overheersen op de foto. Reflecterende en neon-kleuren 
kunt u ook beter vermijden. Deze kunnen door het flitslicht anders overkomen dan in werkelijkheid.  
 
Bestellen:  
De foto’s kunt u alleen online bestellen. Dat betekent dat uw kind een kaart meekrijgt vanuit school. 
Hierop staat een persoonlijke link en wachtwoord waarmee u kunt inloggen om de foto’s van uw 
kinderen te kunnen bekijken. Via de website kunt u direct een bestelling plaatsen en is het mogelijk 
af te rekenen via bv. een IDEAL betaling. De foto’s worden vervolgens naar uw huisadres gestuurd.  
U kunt eventueel de link met wachtwoord doorsturen naar familie (bijvoorbeeld naar de opa's en/of 
oma's), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.  
 
Broertjes-zusjesfoto’s:  
Als u graag broertjes-zusjesfoto’s wil laten maken, is het mogelijk om dit na schooltijd (na 14.00 uur) 
te laten doen. De fotograaf maakt de foto's in de speelzaal, u kunt daarvoor buiten op het 
schoolplein wachten op uw beurt. Zo voorkomen we dat er mogelijk teveel mensen in de school zijn. 
U kunt tot 1 oktober 2021 uzelf aanmelden bij Deborah als u een broertjes-zusjesfoto wil laten 
maken (info.dekristal@gewoonspeciaal.com), dan kan de fotograaf zich hierop voorbereiden. 
 
Lukt het u niet op dinsdag 5 oktober, dan biedt de fotograaf aan om de broertjes-zusjesfoto op 
zaterdag 2 oktober bij haar in de studio in Maarssen te laten maken. Reserveren kan door een 
mailbericht te sturen naar info@inekeschipstra.nl. Graag o.v.v. De Kristal, naam van uw kind(eren) 
en voorkeurstijd. De fotograaf zal dan contact met u opnemen. 
 
De Commissie Schoolfotograaf  
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Inclusieve sportdag Stichtse Vecht 
 
Van 17 t/m 26 september is de Nationale Sportweek. Deze week staat in het teken van 
sport en bewegen voor iedereen. Op zaterdag 18 september wordt in sporthal Safari het 
volgende aangeboden: 
 
Inclusieve sportdag Stichtse Vecht zaterdag 18 september 2021.  
Ontdek welke sport bij jou past!  
 
Team Sportservice provincie Utrecht organiseert in samenwerking met Sportpunt Stichtse 
Vecht, Sportakkoord Stichtse Vecht en lokale sport- en beweegaanbieders een inclusieve 
sportdag in de gemeente Stichtse Vecht.  
• Zaterdag 18 september van 14.00 tot 17.00 
• Voor iedereen vanaf 5 jaar en ouder, met welke uitdaging dan ook! 
• Maak kennis met divers sport-en beweegaanbod uit de gemeente Stichtse Vecht. 
• Sporthal MFA Safari, Maarssenbroek 
 
Heb je thuis sportspullen die je niet meer gebruikt? Neem dan je oude/ bruikbare 
sportspullen mee, doneer die tijdens de inclusieve sportdag aan de sportspullenbank 
Stichtse Vecht. Geef sportspullen een tweede leven!  
 
Aanmelden kan tot 16 september 2021 
Kom langs en doe mee! 
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