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Kalender 

 

 
 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
En dan is het alweer de laatste Kristalhelder van dit schooljaar. Een jaar waarin het team weer hard gewerkt 
heeft om uw kind/ kinderen goed onderwijs te bieden. En dat hebben we met veel passie en liefde voor uw 
kind/kinderen en het onderwijs gedaan. We kijken terug op een goed jaar, ondanks de coronaperikelen. U 
heeft laten zien dat u samen met ons ervoor hebt willen en kunnen zorgen dat alle problemen waar we qua 
bezetting tegenaan liepen konden oplossen. Zo'n samenwerking is niet vanzelfsprekend en door het hele 
team zeer gewaardeerd. 
 
Resultaten 
En dat het resultaat heeft is duidelijk. Op schoolniveau hebben we kunnen constateren dat de 
Citoresultaten voor spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen vooruitgegaan zijn. Technisch 
lezen en spelling zelfs fors vooruit. Mooie resultaten om trots op te zijn. De achterstanden (die we eigenlijk 
niet zo willen noemen) als gevolg van corona hebben we voor spelling en technisch lezen ingehaald en voor 
rekenen en begrijpend lezen zijn we goed op weg. 
 
We hebben de NPO gelden goed kunnen besteden en inmiddels plannen gemaakt voor de nieuwe NPO 
gelden. Diverse keuzes voor de komende drie jaar zijn al gemaakt zoals: 

• Schooljudolessen door meester Dirk 

• Kickbokslessen door Mickey van Central Gym 

• Danslessen van jun Marcia van dansschool Step into the spotlight 

• Zes muzieklessen per groep per jaar gekoppeld aan het landenproject door het Leerorkest 

• Een nieuwe licht- en geluidsinstallatie 

• Extra leesboeken waaronder theaterleesboeken 

• Extra laptops zodat we, mocht er weer corona zijn en we thuisonderwijs moeten geven, alle 
leerkrachten voorzien zijn van een laptop 

• Extra Chromebooks in verband met de niet verwachte grote groei van ons leerlingaantal 

• Begeleiding bij het invoeren van bewegend leren en aanschaf van materialen 

• Aanschaf van woordenschatprogramma Logo 3000 voor de kleuters en groep 3 en begeleiding 
hierbij 

• Extra meubilair 

• Begeleiding door de CED groep op onze schoolambities/onderwijsresultaten 
  

Start zomervakantie : Vr. 08-07 vanaf 12.00 uur 

Eerste schooldag : Ma. 22-08 
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Zo kunnen we ons onderwijs nog beter vormgeven. Hiervoor gebruiken we het NPO-geld van afgelopen jaar 
dat nog niet was uitgegeven en het NPO-geld van komend schooljaar. Dit geldbedrag mogen we uitsmeren 
over de komende drie jaar en dat is fijn. Daarnaast krijgen we van de gemeente Stichts Vecht vanuit de 
gemeentelijke NPO gelden een bedrag van bijna €9000,- Dit gaan we in twee jaar uitgeven aan het 
Leerorkest. 

 
Stand van zaken vacatures 

• De vacature in groep 4 lossen we tijdelijk op doordat juf Wendy een 
dag extra werkt en meester Robert de maandag werkt. Deze vacature 
staat nog open; 

• De vacature voor leerkracht in groep 5 lossen we op door tijdelijk 
onderwijsassistent Maaike en Esther op de vrijdag in te zetten. Deze 
vacature staat nog open; 

• De vacature voor orthopedagoog heeft zes reacties opgeleverd. Op 23 augustus voeren wij met vier 
van de kandidaten gesprekken; 

• De vacature vakleerkracht is helaas nog niet ingevuld. Er zijn geen reacties op onze vacature. De 
NBBS, Sportdocent, is nog aan het werven. We duimen dat dit in orde komt zodat we na de 
vakantie weer een vakdocent hebben. Na de vakantie starten ook de 
judolessen. 

 
Verkeerssituatie: 
Op dit moment is nog niet duidelijk of de gemeente het lukt om de plannen van 
aanpassen van verkeersituatie rond de school met een 'Kiss and Ridestrook' deze 
zomervakantie uit te voeren. We gaan het zien. 
 
Verbouwing klaslokalen en stand van zaken schoolplein vernieuwen: 
Na de keukens zijn in de zomervakantie de plafonds en de verlichting aan de beurt. De oude TL-buizen 
worden vervangen door 'warme' LED verlichting. 
Helaas nog geen vervolg van de plannen rond het schoolplein. Vanuit de gemeente hebben wij te horen 
gekregen dat een quick scan van het gebouw door de gemeente van de Kristal heeft opgeleverd dat er 
binnen 5 jaar renovatie of nieuwbouw geadviseerd wordt. We zijn in nauw overleg met de gemeente om 
hier zo spoedig mogelijk uitsluitsel over te krijgen. U begrijpt dat als de gemeente kiest voor nieuwbouw, 
het plein vernieuwen niet op de geplande wijze aan de orde is. Wij hadden deze ontwikkeling niet zien 
aankomen en zijn benieuwd naar het uiteindelijke plan. Hierna kunnen we door met wat passend is. 
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Corona/ dank:  
Gelukkig liet corona ons de laatste weken met rust en zijn alle activiteiten doorgegaan zoals gepland. 
Hierbij dank aan alle ouders/verzorgers en teamleden die ervoor gezorgd hebben dat al deze activiteiten 
hebben kunnen plaatsvinden. We kijken terug op fijne laatste weken. Na alle rapportgesprekken konden 
we verder met het schoolkamp, de musical, de galavond voor groep 8 en de meester- en juffendag. 
Gelukkig zat het weer ook mee en hebben we kunnen genieten. 
 

 
Voor nu wensen wij onze schoolverlaters en hun ouders al het goede voor de toekomst. Kom nog eens 
langs en laat horen hoe het met je gaat. 
 
En iedereen wensen wij natuurlijk een heerlijke zomervakantie toe. Wij zien onze leerlingen graag weer 
gezond en wel op maandag 22 augustus. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
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Zomer VIS Karavaan 

Hierbij ontvangen jullie een flyer met betrekking tot de Zomer Vis Karavaan. 
Heeft u interesse om als begeleider hiervoor in te zetten dan kunt u contact opnemen met: 
Herman Verkerk, 06-103 117 59 
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