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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona 
Quarantaine temleden: 
Inmiddels is bekend geworden dat voor mensen met een essentieel beroep, en dat zijn alle mensen die op 
een school werken zodat de school open kan blijven, niet meer in quarantaine hoeven. Zij hoeven dus niet 
in quarantaine als zij niet geboosterd zijn of langer dan acht weken geleden corona hebben gehad. Wel 
dienen zij dagelijks een zelftest te doen en uiteraard bij klachten thuis te blijven. Dit geeft gelukkig meer 
armslag op school. 
 
Zelftesten: 
Bij de nieuwe maatregelen geldt voor onze leerlingen dat je met milde klachten én een negatieve zelftest 
toch naar school mag. Onze groepen 6, 7 en 8 ontvangen wekelijks al twee testen omdat verzocht wordt 
dat zij zich tweewekelijks te testen. We mogen inmiddels ook voor de overige leerlingen zelftesten 
bestellen. Vanaf nu krijgt ieder kind een zelftest mee voor het geval dat er sprake is van (lichte) klachten.  
U beschikt dan over een zelftest zodat u deze kunt afnemen. Bij een negatieve zelftest mag uw kind dan 
naar school. 
 
Vandaag hebben alle kinderen deze zelftest meegekregen. Als u deze zelftest gebruikt heeft kunt u dit via 
Parro bij de leerkracht aangeven en ontvangt uw kind van de leerkracht een nieuwe zelftest. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beppie Vendrik, Directeur 
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Namens de ouderraad  
Ieder schooljaar ontvangt u de vraag voor de ouderbijdrage.  
Dankzij de ouderbijdrage kunnen wij verschillende feestelijkheden realiseren.  
Dit schooljaar is er van de ouderbijdrage weer een gezellig sinterklaasfeest gevierd 
met de Sint en een piet. Ook de cadeautjes en het lekkers voor in de kleine pauze 
worden met de ouderbijdrage gerealiseerd. 
 
Het kerstfeest met kerststukjes en een gezellig samen zijn is onderdeel van de 
ouderraad en wordt gerealiseerd met de ouderbijdrage. De frietjes dit jaar heeft de 
school bekostigd. 
 
We hopen van harte dat we in de komende periode Pasen en de Koningsspelen 
kunnen vieren zoals we gewend zijn; naar het zwembad met de bovenbouw en 
spelletjes op het plein en in de school voor de midden- en onderbouw. 
 
Indien deze feesten vanwege de maatregelen anders moeten worden ingericht zal de 
ouderraad met elkaar bespreken hoe het overige bedrag van de ouderbijdrage te 
besteden. Heeft u daar zelf goede ideeën voor? We ontvangen ze graag.  
U kunt dit laten weten aan Feline of Sonja. Zij zullen dan zorgen dat het in de 
ouderraad besproken wordt. 
 
Zo hebben wij de afgelopen twee schooljaren een heel gezellig en leuk eindfeest 
kunnen realiseren met springkussens, spelletjes en traktatie. 
 

Welkom op De Kristal! 
Cato, Souhaila en Dania in groep Smaragd 
Delano in groep Onyx 
Damian en Cleyten in groep Aventurijn 
Sam in groep Granaat 
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Actie voor de Voedselbank  
Dank voor al uw bijdragen aan de Voedselbank! 
Het was weer een mooie opbrengst, namens hen dan ook super bedankt.  
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