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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Goede start 
We zijn deze week fijn van start gegaan. Alle leerlingen en het team waren gelukkig gezond en wel op 
school. Onze nieuwe collega's hebben al een mooie slag geslagen in het 
inburgeren op de Kristal. 
 
Juf Manon was er vanwege haar zwangerschap niet. We kunnen vertellen dat 
zij inmiddels bevallen is van een prachtige zoon. Hij heet Jace. Als u haar een 
kaartje wilt sturen, dan kunt u dit inleveren bij de leerkracht en zorgen wij dat 
deze bij haar en haar man terechtkomen.  
  
Dus heel fijn dat we zo goed gestart zijn. We gaan er een goed schooljaar van maken. 
 
Schooljudo 
De leerkrachten en onderwijsassistenten zijn fijn gestart met hun groepen en in deze periode staat kennis 
maken en met elkaar goed de regels bespreken en leren centraal. In deze weken wordt de basis van het 
schooljaar gelegd: 'zo gaan wij met elkaar om, zo doen wij het hier'. Alle groepen stellen hun eigen 
groepsregels op en alle leerlingen ondertekenen dit.  
 
In deze weken tot de herfstvakantie kiezen wij er ook voor om alle groepen een aantal schooljudolessen te 
geven. Onze bekende meester Dirk start op 5 september met de eerste groepen. De kinderen krijgen voor 
deze les een judopak te leen en in de speelzaal komt de judomat. De laatste les mag u als 
ouders/verzorgers bij wonen en de kinderen ontvangen dan hun judo diploma. De leerkracht van uw kind/ 
kinderen informeert u hier te zijner tijd over. Bij schooljudo gaat het, naast het lichamelijke aspect 
(bijvoorbeeld, hoe val je op een veilige manier?) ook over belangrijke waarden in het leven zoals 
vertrouwen, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline, plezier en samen werken. 
Voor meer informatie:   
https://www.hiro.school 
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Corona 
Inmiddels is er een sectorplan Covid opgesteld voor het (basis)onderwijs. Op basis hiervan zijn alle scholen 
verplicht om een draaiboek op te stellen. Dit moet voor 1 oktober af zijn, dus inmiddels zijn we hier druk 
mee bezig. 
Er wordt uitgegaan van vier scenario's: donkergroen, groen, oranje, rood. Bij ieder scenario horen bepaalde 
acties. We gaan u daarover te zijner tijd verder over informeren. 
 
Kennis maken 
Kennismakingsmoment in de groepen: zet hem alvast in uw agenda. Op vrijdagochtend 9 september 
verwachten wij u om half 9 in de klas van uw kind. Op deze manier kunt u kennis maken met de leerkracht, 
de leerlingen én hun ouders. 

 
  
Startgesprekken 
In de week van 12 september vinden de startgesprekken plaats. Deze gesprekken worden via Parro door de 
leerkracht aangekondigd en kunt u via Parro inschrijven. Doel van deze gesprekken is ten eerste kennis te 
maken en ten tweede goed met elkaar te kijken naar het OPP van uw 
kind/kinderen en helder te krijgen waaraan gewerkt gaat worden en wat 
de leerkracht, ouders én uw kind daaraan kunnen bijdragen. In de 
bovenbouw verwachten wij dat uw kind meekomt naar dit gesprek.  
  
 
Verkeerssituatie 
We merken dat er 's ochtends een goede verkeersstroom is waardoor er bij het midden- en 
bovenbouwplein bijna geen opstoppingen zijn en daardoor een veilige verkeerssituatie. 
 
Echter 's middags zien wij wel dat de hoeveelheid auto's verstoppingen geven. Afgelopen vrijdagmiddag 
liepen de gemoederen bij een aantal buurtbewoners hoog op omdat er op de weg en zelfs op een privé 
parkeerplaats geparkeerd werd. We hebben met hen gesproken en een aantal acties afgesproken zoals 
extra surveilleren en ouders/verzorgers aanspreken die geen gebruik maken van de parkeerhavens, in 
gesprek gaan met de buurt, de gemeente vragen naar de stand van zaken wat betreft de Kiss and ride plek 
en de wijkagent vragen te komen handhaven. 
 
We zullen het met elkaar moeten oplossen. U wordt verzocht in de parkeerhavens te parkeren en niet 
daarbuiten. Helaas zijn er meestal niet veel parkeerhavens beschikbaar. Een oplossing is om uw auto op de 
parkeerplaats direct links naast de verkeersdrempel te zetten en lopend naar het plein te komen. De 
ervaring leert dat daar altijd plek is.  
 
We zullen de komende weken dus extra opletten of alles goed verloopt en ook onze leerlingen gaan weer 
duimpjes uitdelen aan ouders/verzorgers die: 
• Op de fiets of lopend komen; 
• Die in de parkeerhavens parkeren.  
Doet u weer mee? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur  
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Webinars 

De gemeente Stichtse Vecht heeft diverse webinars ingekocht voor het versterken van opvoeding 
en ouderschap. De komende maanden zullen er diverse live, en on demand, webinars zijn, 
allemaal gegeven door Tischa Neve bekend van o.a. het opvoed-TV-programma ‘Schatjes’, 
Psychologie Magazine’ en haar boeken rond opvoeden. 
 
In de bijlage ontvangt u 2 uitnodigingen: 

- Help, ik ontplof! 
- Zo help je een kind de scheiding door  

Dansen 

Dansschool Spotlight opent een tweede locatie op Ambachtsweg 84. 
Kijk voor meer informatie op www.dansschoolspotlight.nl   

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