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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona 
Vorige week heeft u het bericht gekregen over hoe het er na de krokusvakantie uit gaat zien.  
We zijn blij dat we u weer mogen gaan ontvangen in de school. Met daarbij de aandachtspunten van 
zelfstandigheid van onze leerlingen en rust in de school.  
Verder zijn er geen bijzonderheden te noemen. Het aantal besmettingen is momenteel laag. En dankzij de 
nieuwe richtlijnen is de quarantainetijd beperkt en dat is fijn in verband met de schoolgang van uw 
kind/kinderen. 
 
Rapport/OPP gesprekken 
Afgelopen week en deze week zijn deze gesprekken grotendeels gevoerd. Fijn dat dit gelukt is. Echter hier 
en daar met wat hobbels in verband met corona of andere omstandigheden. We gaan er vanuit dat alle 
ouders/verzorgers in gesprek gaan met de leerkracht. Mocht het vanwege omstandigheden nog niet gelukt 
zijn is het de bedoeling het gesprek zo snel mogelijk te realiseren.  
 
Gymlessen 
Helaas is het ons nog steeds niet gelukt een vakleerkracht gym te vinden. Niet via de uitgezette vacature en 
ook niet via het detacheringsbureau Sportdocent. Zoals u weet hebben we dit grote gemis opgevuld met 
kickboks- en worstel lessen gegeven door Mickey van Central Gym. We zijn voornemens deze lessen door 
te zetten, eenmaal per week. Deze lessen gaan we aanvullen met danslessen, gegeven door Marci, 
eigenaresse van dansschool 'Step into the spotlight'. Zij is een opgeleide dansdocent (dansacademie) en 
combineert dans met bewegen en expressie. We streven ernaar dat al onze groepen éénmaal per week 
dansles van haar hebben. Naast dat wij hiermee de gymlessen vullen is het ook een pilot om te ontdekken 
of wij dit aanbod jaarlijks standaard naast de gymlessen willen bieden. Dit omdat wij een brede 
talentontwikkeling van onze leerlingen van belang vinden. Voor 2023 staat dit onderwerp ook gepland om 
ons als school in te ontwikkelen. 
 
  

Rapport/OPP gesprekken : vanaf Ma. 14-02 

Krokusvakantie : Ma. 28-02 t/m Vr. 04-03 

Studiedag : Vr. 01-04 
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Zing 123 
Ook in het kader van talentontwikkeling én het geven van muzieklessen 
hebben de leerkrachten de afgelopen periode proefgedraaid met de 
muziekmethode 'Zing 123'.  Een methode voor groep 1 tot en met 8 
waarmee onze leerlingen zowel zingen maar ook andere onderdelen van 
muziek ontdekken en leren. De leerkrachten zijn erg enthousiast over deze 
methode. De methode biedt een mooi aanbod, ook digitaal waardoor 
samen muziek maken leerzaam en leuk is.  Wellicht heeft u dit ook thuis 
gemerkt. 
 

Schoolproject 
Zoals u weet zijn alle groepen bezig met het landenproject. Iedere groep heeft één 
land uit Europa. Zo langzamerhand vullen de lokalen zich met mooi werk van de 
leerlingen. Na de krokusvakantie zullen alle leerlingen de tentoonstelling bezoeken 
die in de kuil ingericht zal worden. Zo kan iedereen zien wat voor moois er gemaakt 
én geleerd is.  
Het Leerorkest heeft in de afgelopen weken een aantal muzieklessen verzorgd  
 

 
Krokusvakantie 
De zeven weken tussen kerst- en krokusvakantie zitten er alweer bijna op. Een periode van Citotoetsen 
maken door de leerlingen en voor leerkrachten OPP's bijstellen, rapporten schrijven, arrangementkaarten 
voor rekenen, spelling, lezen en technisch lezen evalueren en opstellen voor het komend half jaar. Een 
intensieve periode. Time flies when you're having fun! We kijken terug op een drukke en goede periode.  
De sfeer in de school is heel fijn. En langzamerhand worden de dagen weer langer en starten en eindigen 
we de schooldag niet meer in het donker. Op naar het voorjaar! 
 
Namens het team wens ik iedereen een hele fijne krokusvakantie. Rust lekker en uit en vol energie zien we 
iedereen graag op 7 maart. De deuren staan weer open! 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
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Welkom op De Kristal! 
Fabian in groep Topaas 
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