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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Eindejaar activiteiten: 
We kijken terug op twee heel goed verlopen schoolreizen. Ondanks dat het weer niet optimaal was het top. 
Dank aan de organisatie en de ouders/verzorgers die ondersteund hebben. Groep 8 kijkt nu vooruit naar 
hun schoolkamp dat zal plaatsvinden van 27 tot en met 29 juni. 
 
De voorbereidingen voor de musical van de schoolverlaters zijn in volle gang. De jongere groepen zullen de 
generale repetitie meemaken van alle liedjes waar de dansjes met juf Marcia voor zijn ingestudeerd. De 
overige groepen gaan de gehele musical zien, waarbij ook de opa's en oma's van onze schoolverlaters bij 
aanwezig mogen zijn. 
En, op dinsdagavond 5 juli is de officiële afscheidsavond voor de schoolverlaters waarbij ook de 
ouders/verzorgers voor zijn uitgenodigd. Op woensdagavond is het afscheidsgala wat alleen voor de 
leerlingen en leerkrachten bedoeld is. 
 
Op woensdag 6 juli zullen alle leerlingen van 9.15 tot 9.45 uur kennis gaan maken met hun nieuwe groep en 
leerkracht(en). Ook onze nieuwe leerlingen zullen dan aanwezig zijn. 
 
Juf Marcia heeft voor een deel van de groepen haar laatste les gegeven. De overige groepen laten op 20 
juni hun dansmoves zien. Ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om deze lessen bij te wonen. 
 
Formatie/groepsbezetting: 
De formatie is op dit moment nog niet helemaal rond. We verwachten u hierover in de volgende 
Kristalhelder te kunnen berichten. Dit schooljaar heeft juf Marlou de Kristal al verlaten. Juf Ida en juf Gytha 
gaan dit met ingang van het nieuwe schooljaar doen en op hun nieuwe werkplek een mooie uitdaging aan. 
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. De vakleerkracht gym is nog niet rond. Er is een mogelijke kandidaat maar zij heeft nog 
niet besloten of zij hier volgend jaar wil werken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
 

Studiedag (alle leerlingen vrij) : Ma. 13-06 

Rapport/OPP gesprekken : vanaf Ma. 20-06 
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Sponsorloop 
De Kristal heeft een sponsorloop gehouden om geld in te zamelen voor de kinderen in 
Oekraïne. Ida van Stichting Heart for Children's Path is vandaag langsgekomen om alle 
kinderen te bedanken en de cheque te ontvangen.  
 
De Kristal heeft maar liefst een geldbedrag van € 1.244,65 opgehaald! 
Ida zal van dit bedrag spullen gaan kopen en naar de kinderen toebrengen in Oekraïne 
en in Polen. Inmiddels zijn er twintig kinderen gevlucht met begeleiders naar Polen 
omdat het niet meer veilig was voor deze kinderen. Met de spullen die ze van ons gaan 
krijgen, kunnen ook deze kinderen weer een beetje stralen en dat was ons gezamenlijke 
doel. 
 
Wat is het een mooi gebaar van de kinderen van de Kristal om op deze manier hun 
steentje bij te dragen aan de maatschappij. Elke leerkracht en ondersteuner van de 
Kristal is onwijs trots op onze leerlingen. Daarnaast is groep Olivijn (groep 8) die alles 
heeft georganiseerd trots op de kinderen, hoe jong of oud dan ook, die meegedaan 
hebben en zo wat voor de medemens heeft betekend. 
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