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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona 
Gisteren zijn alle corona maatregelen gestopt met uitzondering van de vijf dagen quarantaine en pas naar 

school/ werk als je klachtenvrij bent als je corona hebt. Dat gaat het leven een stuk makkelijker maken😉.  
Helaas betekent het niet dat we niet meer te maken hebben met ziekmeldingen van teamleden. Op dit 
moment hebben we binnen het team te maken met corona en met griep/ buikgriep. Deze week zijn 
daardoor drie groepen één dag thuis. De personele bezetting is krap waardoor er zeer weinig 
mogelijkheden zijn om afwezigheid intern op te vangen. Daarnaast zitten onze groepen vol waardoor het 
verdelen van een hele groep ook lastig is. We lossen het daarom nog steeds samen op als we de groep niet 
bemand krijgen. Dank ook deze week weer voor uw flexibiliteit om uw kind zelf op te vangen. 
 
En gelukkig keert langzaamaan ook het gewone schoolleven weer terug. Afgelopen periode was dat met 
het schoolproject en de muzieklessen. We hebben samen met alle leerlingen het project mooi afgesloten. 
Het was heel fijn om dit weer samen te kunnen doen.  
 
Als we vooruitkijken naar de komende periode dan zien we de Paasviering, de Koningsspelen, de 
schoolreisjes, optredens tijdens Time to shine, de meester- en juffendag en de musical van groep 8.  
Wat fijn dat dit allemaal weer mogelijk is. Per activiteit zult u van ons horen of u aanwezig kunt zijn.  
Daar gaan we ons best voor doen zodat we u weer kunnen ontmoeten en u kunt genieten van uw kind en 
onze leerlingen. 
 
Ook gaan we proberen een les te kunnen bezoeken van meester Mickey (kickboksen/worstelen) of juf 
Marcia (dansen). U hoort daar binnenkort meer over. 
 
Flessenactie schoolplein 
Inmiddels staan in alle groepen flessen waar leerlingen de statiegeldbonnetjes in kunnen doen. Hiermee 
hopen we nog een extra bedrag bij elkaar te sparen voor het schoolplein. Spaart u mee? 
 
  

Studiedag : Vr. 01-04  

Goede vrijdag (vrije dag) : Vr. 15-04 

Tweede Paasdag (vrije dag) : Ma. 18-04 

Koningsspelen (vanaf 12.00 uur vrij) : Vr. 22-04 

  

KRISTAL HELDER 
NR 13 

 
24 maart 2022 

http://www.sbo-dekristal.nl/


 
 

Website: Contact:  E-mailadres: 
www.sbo-dekristal.nl 0346-565791 info.dekristal@gewoonspeciaal.com 

Week van de lentekriebels 
Deze week is het de week van de lentekriebels. Hét schoolbrede moment om aandacht te besteden aan 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het 
speciaal- en basisonderwijs. Dit jaar is het thema: JE LIJF IS VAN JOU. Het gaat hierbij om het bespreekbaar 
maken van seksueel overschrijdend gedrag. Een zeer actueel onderwerp. Daarnaast gaat het over het 
vragen en geven van toestemming.  
 
Een mooi moment om het hier thuis ook over te hebben. Ervaring leert dat als je het als ouders lastig vindt 
om dit te bespreken, een gesprek in de auto (kind/ kinderen op de achterbank) het vaak makkelijker maakt 

😊. De ene ouder/ verzorger bespreekt dit soort onderwerpen namelijk makkelijker dan de ander. Het is 
hoe je daar ook als kind mee bent opgegroeid. Om kinderen hierin weerbaar te maken is het van groot 
belang dat dit besproken wordt. Thuis en op school. 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
 
 
 

  

Welkom op De Kristal! 
Elias in groep Tijgeroog  
Tobias en Joey in groep Smaragd 
Ryan in groep Onyx 
Nikki in groep Robijn 
Daniëlle in groep Saffier 
Nikki in groep Olivijn 
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Vakantierooster 2022-2023 
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is reeds bekend, hieronder een overzicht.  
Zodra de studiedagen bekend zijn, zullen wij u hierover informeren. 
 

Herfstvakantie 22 okt. 2022 t/m 30 okt. 2022 

Kerstvakantie 24 dec. 2022 t/m 08 jan. 2023 

Krokusvakantie 25 feb. 2023 t/m 05 mrt. 2023 

Pasen 07 apr. 2023 t/m 10 apr. 2023 

Meivakantie incl Koningsdag 22 apr. 2023 t/m 07 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 t/m 21 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 08 jul. 2023 t/m 20 aug. 2023 

  

Om 12.00 uur uit  

Sinterklaas 5 dec. 2022 

Kerst 23 dec. 2022 

Koningsspelen 21 apr. 2023 

Zomervakantie 07 jul. 2023 

 
 
 

Koffie ochtend 
De koffieochtend staat gepland op vrijdag 22 april voorafgaand 
aan de Koningsspelen. Die willen we graag door laten gaan.  
 
Als de kinderen aan het ontbijten zijn willen we graag ouders/ 
verzorgers ontvangen en hen meenemen in de 
schoolontwikkelplannen van dit moment.  
 
Dus, zet hem vast in uw agenda: van half 9 tot kwart over 9. 
Hierna kunt u uw handen uit de mouwen steken als hulp bij de 
Koningsspelen. U kunt zich hiervoor binnenkort opgeven. 
 
 

Brengen en ophalen van uw kind 
We hebben met de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4, Tijgeroog, 
Smaragd, Onyx en Robijn, afgesproken dat het fijn is als ouders hun kind bij het 
hek ophalen. Gebleken is dat dit voor een hele overzichtelijke situatie zorgt 
waardoor de kinderen niet zonder toezicht het hek uitgaan.  
 
Voor de overige groepen die via het midden-bovenbouwplein de school verlaten 
denken wij dat het fijn is als ouders op het plein staan bij het halen van hun kind 
om zo de verkeerssituatie veiliger te maken. Nu zien we veel ophopingen van 
auto's/busjes/fietsen en voetgangers voor de uitgang. 
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Lege batterijen 
In verband met het inzicht dat lege batterijen inzamelen 
tot brandgevaar kan leiden verzamelen wij per direct niet 
meer alle lege batterijen. Mocht u lege batterijen in huis 
hebben dan kunt u die inleveren op andere 
verzamelpunten. 
 
Op de site www.legebatterijen.nl kunt u verschillende 
locaties vinden waar er ingezameld wordt. 
 
 
 

Interne Vertrouwens Persoon 
Binnenkort start de week van de lentekriebels en dan gaan wij opnieuw langs de 
klassen om nog een keer uit te leggen wat de 'luisterjuffen’ doen.  Zoals jullie 
weten zijn wij de Interne Vertrouwens Persoon en helpen wij kinderen, ouders en 
personeel op het moment dat er klachten zijn over zaken die op school spelen.   
 
Het afgelopen half jaar, hebben wij 1 klacht ontvangen. Het gaat dus gelukkig 
goed op de Kristal. Maar mocht er bij u toch een klacht zijn over iets dat speelt op 
school, dan kunt u bij ons terecht.   
 
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)  
m.vanmaanen.dekristal@gewoonspeciaal.com (Maartje werkt op ma-di-wo-do)   
 
Wij zullen samen kijken wie uw klacht het beste kan oplossen (directie, IB, juf of 
een extern persoon) en welke actie er ondernomen kan worden.   
Als uw kind bij 'de luisterjuf’ is geweest en deze is nog onder de 12, krijgt u van 
ons bericht.   
 
We hopen dat het zo goed blijft gaan!  
 
Vriendelijke groeten,  
Birgit Kok en Maartje van Maanen   
 
p.s. voor meer informatie over wat wij doen, kunt u ook terecht op de website  
ww.sbo-dekristal.nl  of kijk in onze schoolgids 
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