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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Formatie/groepsbezetting 2022-2023 
Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Zoals wellicht bij u al bekend 
gaan juf Gytha, juf Ida en juf Marlou de Kristal verlaten. Juf Marlou gaat verhuizen naar Noord-Holland en 
juf Gytha heeft een nieuwe baan in het praktijkonderwijs gevonden. Juf Ida weet op dit moment nog niet 
wat haar nieuwe werkplek zal zijn. 
 
Inmiddels hebben we twee leerkrachten aan kunnen nemen die de vacatureruimte die ontstaan is deels 
kunnen opvullen. Dat zijn Wendy Engels en Miryam van Beaumont. Miryam zal naast Manon groep Saffier 
gaan bemannen. Tijdens het zwangerschapsverlof van Manon zal Juf Bente, de huidige stagiaire in groep 
Granaat, Manon vervangen. oor juf Wendy is nog niet helemaal duidelijk in welke groep zij zal staan. We 
hopen daar de komende week meer duidelijkheid in te krijgen. We zijn heel blij met hun komst want 
hiermee starten twee ervaren leerkrachten op de Kristal. 
 
Op dit moment hebben we helaas nog niet alle vacatureruimte opgevuld. We blijven dus zoeken naar 
leerkrachten die ons team komen versterken. Dit schooljaar hadden we helaas geen vakleerkracht gym. Op 
dit moment zijn we in contact met een kandidaat die volgende week een aantal proeflessen zal geven zodat 
we van beide kanten kunnen zien of er een goede match is. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak. 
 
Verkeerssituatie 
Zoals u weet zijn we al langer in gesprek met de gemeente over de verkeerssituatie rond de Kristal. Wij 
hebben vorige week van de gemeente te horen gekregen dat er twee acties gepland staan.  
Ten eerste zullen de belijningen van de parkeervakken opnieuw worden aangebracht. Daarnaast zal er een 
zogenaamde 'kiss and ride' strook voor het plein van de kleuters aangebracht worden. Alle 
ouders/verzorgers, dus ook die van de midden- en bovenbouwgroepen, kunnen hun kind via deze strook 
afzetten. Kinderen lopen hierna het kleuterplein op en kunnen daar spelen en wachten tot de bel  
gaat spelen of, voor midden- en bovenbouwleerlingen, doorlopen naar hun eigen plein.  
Zo zal in ieder geval de drukte 's ochtends bij het midden- bovenbouwplein sterk afnemen. 
 
  

Hemelvaart (alle leerlingen vrij) : Do. 26-05 en Vr. 27-05 

2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij) : Ma. 06-06 

Time to Shine (deel 1) : Wo. 08-06 
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De gemeente denkt deze acties uiterlijk in de zomervakantie te hebben gerealiseerd. 
 
We zijn blij met de 'kiss and ride' strook. Vaak doen ouders/verzorgers dit al automatisch maar nu is het dus 
gelegaliseerd. Ook voor wijkbewoners is het duidelijk dat dit dan mag. We gaan ervaren hoe ons dit gaat 
bevallen. 
 
Binnenkort zullen overigens weer duimpjes uitgedeeld worden door leerlingen van groep Granaat. Als u op 
de juiste wijze uw auto parkeert (in parkeervak) of lopend of met de fiets naar school komt, zijn wij heel blij 
en krijgt u van ons een dikke duim. Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
 
 
 
  

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


 
 

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

 

 

  

 

Onbeperkt plezier maken op De Grote Samenspeeldag 

 
Het leukste festival voor alle kinderen vanaf 6 jaar 
 
Hou je van spelen, dansen, knutselen, lol en muziek maken? Kom dan zondag 26 juni naar De Grote 
Samenspeeldag op Fort de Batterijen in Nieuwegein. De Grote Samenspeeldag is het leukste festival voor 
kinderen met én zonder beperking vanaf 6 jaar. Ga samen met andere kinderen een avontuurlijke challenge 
aan, geniet van de straatartiesten, doe mee aan de activiteiten en kom smullen bij de food trucks. Het aantal 
kaartjes is beperkt dus meld je snel aan! 
 
Onvergetelijke dag voor kinderen en ouders 
Er zijn de hele dag leuke dingen te doen; je kunt zelf kiezen aan welke activiteiten je meedoet. Maak muziek 
met onze artiesten en muzikanten, verbeter je rolstoelskills (ook als je geen rolstoel hebt), zet jezelf op de 
foto met onze fotospiegel, speel de vetste games, verwen je zintuigen in de snoezelruimte, ga watersporten 
met Sailwise, doe een DJ-workshop met DJ Cripple X, steel de show met Circus Sambal – en nog veel meer! 
 
Ouders kunnen aansluiten bij onze inspirerende workshop, waar deskundigen laten zien hoe je kinderen 
kunt stimuleren om samen te spelen. En natuurlijk kunnen ouders genieten van de food trucks, de artiesten, 
de prachtige locatie én hun spelende kind.  
 
De Speeltuinbende 
De Grote Samenspeeldag wordt georganiseerd door De Speeltuinbende. Deze stoere club zet zich ervoor in 
dat álle kinderen, samen kunnen spelen. Want spelen is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor je 
ontwikkeling. Helaas staan kinderen met een beperking vaak langs de zijlijn, omdat speelplekken voor hen 
niet toegankelijk zijn of omdat ze zich niet welkom voelen. Gelukkig weet De Speeltuinbende, met meer dan 
tien jaar ervaring, precies hoe je ervoor zorgt dat élk kind mee kan doen.  
 
Toegankelijk voor iedereen 
Hoe? Dat ervaar je op De Grote Samenspeeldag. Door de variatie aan activiteiten is er voor elk kind iets 
leuks te doen, ongeacht handicap. Het terrein en de activiteiten worden zo goed mogelijk 
rolstoeltoegankelijk gemaakt en er zijn aangepaste sanitaire voorzieningen. De professionele spelbegeleiders 
hebben veel ervaring met kinderen vanaf 6 jaar, met en zonder beperking; zij zorgen ervoor dat elk kind een 
onvergetelijke dag heeft en niemand buiten spel staat. 
 
Meer informatie en aanmelden 
De Grote Samenspeeldag is 26 juni van 11:00 tot en met 16:00 uur op het terrein van Fort de Batterijen in 
Nieuwegein. Kaarten kosten €3,95 per persoon voor de hele dag. Leden van de Speeltuinbende hebben 
gratis toegang. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar speeltuinbende.nl/degrotesamenspeeldag. 
Het werk van de Speeltuinbende wordt mogelijk gemaakt door de donateurs en vrijwilligers van Stichting het 
Gehandicapte Kind. De Grote Samenspeeldag is mede mogelijk dankzij een gift van de Nationale Postcode 
Loterij. 
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