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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Activiteiten in de school 
Wat fijn dat alles zo langzamerhand weer normaal wordt en dat we weer de dingen kunnen doen die we 
gewend waren. Zo zijn alle commissies hard aan het werk om alles te regelen voor: de Paasviering, de 
Koningsspelen, de schoolreizen, de musical van onze schoolverlaters, het eindfeest voor groep 8 en de 
meester- en juffendag. Dat belooft heel wat voor de komende periode.  
Daarnaast hebben we besloten dat we ook Time to shine weer opstarten. Time to shine zijn momenten in 
het jaar dat groepen optreden voor de andere groepen en dat ze mogen 'shinen' op het podium. Zo 
ontdekken we nog meer talenten van onze leerlingen. U hoort daar meer over via de leerkracht. We kiezen 
er nog niet voor om ouders/ verzorgers uit te nodigen. Dat komt vast volgend jaar weer. Daarnaast is de 
ouderraad nog aan het nadenken over een feestelijke afsluiting van het jaar. We 
wachten in spanning af wat dat zou kunnen zijn. 
 
Het is nog wat vroeg dag maar voor de Pasen is er geen Kristalhelder meer.  
We wensen iedereen fijne Paasdagen. 
 
Koffieochtend 
Voorafgaand aan de Koningsspelen nodigen wij u graag uit voor de 
koffieochtend. Sonja en ik zullen u dan ontvangen en vertellen over waar we op 
school de afgelopen jaren aan gewerkt hebben en wat nieuwe plannen zijn. We 
hopen dat het u lukt om hiervoor tijd vrij te maken en dat we u weer kunnen ontmoeten in de school. 
Tijdens de koffieochtend eten de kinderen het Koningsontbijt. Zodra de koffieochtend en het ontbijt klaar 
zijn kunnen ouders/verzorgers die zich hiervoor hebben opgegeven gaan ondersteunen bij de 
koningsspelen. Laten we duimen voor mooi weer en er een prachtig feest van maken.  
's Middags zijn de kinderen vrij en start de meivakantie. 
 
  

Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij) : Vr. 15-04 

2e Paasdag (alle leerlingen vrij) : Ma. 18-04 

Koffie ochtend : Vr. 22-04 

Koningsspelen (va. 12.00 vrij) : Vr. 22-04 

Meivakantie (alle leerlingen vrij) : Ma. 25-04 t/m Vr. 06-05 
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Sponsorloop voor Oekraïne 
Helaas gooit het eten deze week roet in het eten. We hopen van harte dat de loop volgende week 
donderdag gehouden kan worden. De kanjers van groep Olivijn zijn druk bezig om dit samen met de 
klassenouders vorm te geven. We hopen natuurlijk op een fantastische opbrengst. 
 

 
 
Verkeerssituatie 
De gemeente heeft aangegeven dat zij binnenkort starten met het aanbrengen van parkeervakken rondom 
de school. Nu zijn de parkeervakken vaak niet duidelijk genoeg. Dit gaat vast helpen om de situatie beter te 
maken. 
 
Hierbij wil ik u attent maken op het feit dat een deel rondom de school 
woonerf is. De belangrijkste verkeersregel op een woonerf is stapvoets 
rijden. Dat lukt nog niet iedereen. Laten we er samen op letten dat er 
stapvoets gereden wordt in het belang van de veiligheid van jullie 
kinderen/ onze leerlingen. 
Na de meivakantie pakken we het duimpjes uitdelen weer op en gaan 
we ouders/verzorgers die goed parkeren weer belonen. 
 
Verkeersregels op een woonerf 
Je mag op een erf alleen stapvoets rijden. 
Je mag je auto op een erf alleen op plekken parkeren die als parkeerplaats zijn gemarkeerd. 
Het erf is een plek voor kinderen, voetgangers en fietsers. 
Wanneer je het erf verlaat moet je voorrang verlenen aan alle andere verkeersdeelnemers. 
 
Verbouwing van de lokalen 
Zoals het er nu uitziet start in de meivakantie de eerste fase van de verbouwing van de lokalen. In alle 
lokalen, met uitzondering van die van groep Tijgeroog en lokaal Opaal omdat hier al nieuwe keukens 
geplaatst zijn, worden dan nieuwe keukens geplaatst. De keukens komen op de huidige plek maar krijgen 
welbewust meer kastruimte boven en onder. Zij beslaan de hele nis. Zo kunnen materialen voor de 
leerlingen (boeken/ schriften) en van de leerkracht hierin opgeborgen worden en hebben we minder kasten 
in het lokaal nodig. Daardoor krijgen we meer ruimte in het lokaal. In de zomervakantie worden, zoals het 
er nu uitziet, worden de plafondplaten vervangen en krijgen we ledverlichting in plaats van de oude tl 
balken. Dat wordt dus een stuk duurzamer.  
 
Schoolplein/ meubilair 
Ook hiervoor zijn we plannen aan het maken. We hopen dat in mei de plannen voor het plein definitief zijn 
en dat dan de uitvoering ingepland wordt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
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Bericht van de Ouderraad 
Namens de ouderraad laten wij u met enthousiasme weten hoe de ouderbijdrage tot nu is besteed: 
 
We hebben alle kinderen een cadeautje kunnen laten geven door Sinterklaas. Ook de traktatie van 
pepernoten kunnen wij dankzij de ouderraad realiseren.  
Het kerstfeest dat we ondanks de maatregelen die er toen waren vanuit Corona toch hebben kunnen vieren 
met wat lekkers en gezelligheid. We hebben mooie kerststukjes kunnen maken. 
 
Binnenkort start het paasfeest wat we ook financieren van de ouderbijdrage en aansluitend hebben we 
koningsspelen. Dankzij de ouderbijdrage kunnen we onder andere spelletjes huren en er een onvergetelijke 
konings-feestdag van maken. 
 
De ouderraad werkt ook aan het organiseren van een eindfeest voor de kinderen en alle ouders/verzorgers. 
Wij houden u hierover op de hoogte. 
 
Zonder de ouderbijdrage zouden we deze feestelijke momenten niet kunnen realiseren. 
Heeft u vragen over de besteding van de ouderbijdrage of over de ouderbijdrage in het algemeen,  
kunt u bij Feline of Sonja terecht. 
 
 
 

Welkom op De Kristal! 
Eray in groep Tijgeroog 
Mika'il in groep Onyx 
 
 
 
 

Schoolfruit 
Het schoolfruit programma is bijna afgelopen. Na de 
meivakantie wordt er geen fruit en/of groente meer 
geleverd. Wilt u uw zoon of dochter dan weer elke dag 
fruit en groente meegeven? 
 
Alvast bedankt! 
 
 
 
 Kickboksen - Mickey 

Op vrijdag 8 april is er een kijkdag bij meester Mickey. Alle 
ouders kunnen dan een kijkje komen nemen tijdens de 
gymles. De tijden wanneer u kan komen kijken heeft u 
ontvangen van de leerkrachten. 
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Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april vieren we op de Kristal de Koningspelen. Dit wordt een gezellige en sportieve 
ochtend!  
 
We starten de dag met een lekker koningsontbijt, dit wordt aangeboden door de landelijke organisatie 
van de Koningsspelen.  
Wilt u woensdag 20 april alvast een bord en bestek meegeven in een plastic tas? 
  
Daarna beginnen de activiteiten: 
- De groepen Tijgeroog, Smaragd, Onyx, Robijn en Aventurijn gaan spelletjes spelen op het 

schoolplein en er is een springkussen.  
Wij hebben nog 3 hulpouders nodig. Mocht u kunnen helpen, dan kunt u mailen naar 
info.dekristal@gewoonspeciaal.com of even bellen (0346-565791). 

- De overige groepen krijgen een professionele en sportieve clinic aangeboden én ze gaan met 
meester Mickey nog extra kickboksen. 

    
Omdat we de hele ochtend met sport bezig zijn, moeten de leerlingen in sportkleding en gympen op 
school komen: 
- Voor de groepen Aventurijn, Saffier en Topaas willen we u bovendien vragen om binnen-gympen 

mee te geven.  
- Voor de groepen Granaat, Toermalijn en Olivijn vragen wij u om een extra vest of sporttrui mee te 

geven, omdat zij buiten gaan sporten. 
- Ook leuk: Oranje sportkleding! 
 
Alle kinderen krijgen tijdens de kleine pauze drinken en een stuk fruit/groente.  
 
De Koningspelen zijn om 12.00 uur afgelopen. Daarna zijn alle leerlingen vrij en  
begint de Meivakantie. 
 
 

Pasen 
Het is weer bijna Pasen en dat vieren wij natuurlijk ook op De Kristal. In de groepen zijn al paastakken 
versierd en wij zien ook al mooie paas-knutselwerkjes op de gangen hangen.  
 
Op donderdag 14 april gaan we een aantal paas-activiteiten doen: 
• In onze eigen groep eten we een lekkere en gezellige paas-lunch. De leerkracht spreekt met de 

leerlingen af wie er wat er voor de hele groep meeneemt. Denk aan verschillende soorten 
broodjes, beleg, drinken, fruit etc. 

• De groepen Tijgeroog, Smaragd, Onyx en Robijn gaan paaseieren zoeken op het kleuterplein.  
• In de kuil komt een grote glazen vaas met paaseieren. Iedere leerling mag gaan raden hoeveel 

eieren er in de vaas zitten. Voor degene die het goede aantal heeft geraden of misschien het 
dichtste bij zit, is er een klein prijsje. 

Alle leerlingen zorgen zelf voor een bord en bestek meenemen naar school. Zorgt u ervoor dat dit op 
woensdag 13 april wordt meegegeven? 
 
Met vriendelijke groet,  
De paascommissie Ursula en Ingrid 
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