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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona 
Helaas moeten we constateren dat ook op de Kristal de besmettingscijfers oplopen, net zoals we in het land 
zien. We hebben u via Parro hierover bericht. 
Hierbij de reminder: 

• bij klachten een zelftest doen. Zelftesten zijn hier op school te krijgen bij de administratie en kunt u 
ook via de leerkracht doorgeven; 

• bij een positieve test vanaf dat moment vijf dagen in quarantaine en pas naar school als uw kind 24 
uur klachtenvrij is. 

We hopen zo corona deze laatste weken zoveel mogelijk buiten de deur te 
houden zodat alle lessen door kunnen gaan en we allemaal kunnen genieten 
van alle activiteiten die in de laatste weken van dit schooljaar plaatsvinden. 
 
Vertrek teamlid Ying-tin Tang 
Eerder heb ik u laten weten welke leerkrachten eind dit schooljaar vertrekken. Daarnaast zal ook 
orthopedagoog Ying-tin Tang de Kristal gaan verlaten. Zij combineerde haar twee dagen werken op de 
Kristal met twee dagen werken voor het samenwerkingsverband. Ying-tin had al langer de wens om full 
time te werken. Dit was voor haar helaas niet mogelijk op de Kristal. Zij heeft inmiddels een fulltimebaan 
aangenomen bij het samenwerkingsverband waardoor deze wens in vervulling gaat. Wij nemen afscheid 
van een deskundig orthopedagoog die de laatste jaren heeft meegebouwd aan de school. We zijn blij voor 
haar dat haar wens in vervulling gaat en wensen haar alle goeds voor de toekomst. 
 
Invulling formatie 
Voor onze groep Topaas, een groep 6/7 combinatie waren wij nog op zoek naar een leerkracht.  
Wij hebben juf Kirti Jagessar, een deskundige leerkracht die hier eerder gewerkt heeft,  
bereidt gevonden om deze groep komend jaar les te geven. Daar zijn we heel blij mee. 
 
  

Schoolkamp (groep 8) : Ma. 27-06 tm Wo. 29-06 

Meester- en juffendag Toermalijn/Olivijn : Vr. 01-07 

Musical groep 8 : Di. 05-07 

Wennen in de nieuwe klas : Wo. 06-07 

Gala (groep 8) : Wo. 06-07 

Meester- en Juffendag : Do. 07-07 

Start zomervakantie : Vr. 08-07 vanaf 12.00 uur 
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Afscheid groep 8 
Komende week gaat groep 8 op kamp. In de laatste schoolweek gaan zij de liedjes van de musical zingen 
voor de onderbouwgroepen. De overige groepen gaan de musical in zijn geheel zien. De opa's en oma's van 
de leerlingen van groep 8 zijn dan ook welkom. 
Groep 8 sluit hun schoolloopbaan af met een gala-avond op woensdagavond 6 juli. We hopen dat er dan 
veel publiek zal zijn tijdens het aankomen van de leerlingen. 

 
 
Meester- en juffendag donderdag 7 juli 
Dankzij het feit dat er dit jaar geen startfeest was, is er meer budget om de meester- en juffendag te vieren. 
De commissie heeft een prachtig programma bedacht en we duimen natuurlijk voor mooi weer. Mede 
dankzij hulp van ouders/verzorgers gaan we er een fijne dag van maken. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
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Aanschaf buitenspeelmaterialen 

De ouderraad heeft vanuit de ouderbijdrage van dit jaar een extra bedrag van €500,- beschikbaar 
gesteld voor het aanschaffen van extra buitenspeelmateriaal. In overleg met het onderbouwteam 
en de leerlingenraad zijn aangeschaft: 
4 kleine skateboards voor de onderbouw 
8 paar skeelers voor de midden-bovenbouw 
Dat zal vast heel veel speelplezier opleveren. 

Meester- en Juffendag 

Op donderdag 7 juli vieren we de verjaardagen van alle 
meesters en juffen op De Kristal. Deze dag staat vol gepland 
met allerlei activiteiten, binnen en buiten.  
 
We maken er een gezellige dag van! 
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