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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Covid-19: 
U heeft maandag 5 september de meest actuele informatie gekregen over wat te doen als er in uw gezin 
Corona heerst.  
Nog ter verduidelijking: als iemand Corona heeft maar uw kind dat naar de Kristal gaat niet, dan is het 
beleid thuisblijven en een zelftest doen. Bij een negatieve zelftest mag uw kind naar school. Als u of uw 
kind niet wil zelftesten blijft uw kind thuis en moet het 5 dagen in quarantaine. Als er geen klachten zijn 
mag het daarna weer naar school. 
 
Als uw kind wel corona heeft mag het pas naar school na vijf dagen quarantaine én als het 24 uur 
klachtenvrij is. 
 
We hopen er samen weer goed met u in samen te werken. Het gaat van ons allen weer flexibiliteit, het 
naleven van regelgeving én ons gezond verstand gebruiken vragen. 
 
Verkeer:  
De kinderen zijn gestart met het uitdelen van duimpjes. We zien dat steeds meer ouders/verzorgers verder 
weg parkeren en dat is top. Een opsteker voor iedereen! 
Bij de gemeente zijn borden aangevraagd bij het middenbouw/bovenbouwplein zodat daar altijd plek is 
voor de busjes. We zijn in afwachting van hun besluit. 
 
Jeugdeducatiefonds: 
Wellicht heeft u afgelopen week Hans Spekman bij Jinek gezien. Hans Spekman was voorheen politicus en 
is een aantal jaren geleden met het opzetten van het Jeugdeducatiefonds gestart.  Dit is een fonds dat van 
veel sponsoren geld krijgt en daarnaast bijdragen van gemeentes. Waarom heeft Hans dit fonds in het 
leven geroepen? 
 
In ons welvarende land zijn er gezinnen die onder de grens van 150% van het sociaal minimum leven.  
Het jeugdeducatiefonds heeft als doel om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien  
vanuit een achterstand te vergroten. De Kristal is sinds dit schooljaar gecertificeerd en kan  
jaarlijks over een geldbedrag beschikken om zo aan deze gelijke kansen te kunnen werken.  
Dit jaar is het een bedrag van €10.000 en de jaren daarna €13.000. 
 
  

Informatie avond schoolverlaters : Ma. 26-09 

Koffie ochtend : Do. 29-09 

Schoolfotograaf : Wo. 05-10 
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Ongeveer de helft van dit bedrag mogen wij besteden aan individuele aanvragen van ouders/verzorgers. 
Voorbeelden hiervan zijn heel divers. Dat kan zijn voor een paar nieuwe (sport)schoenen, een fiets, geld 
voor zwemlessen, contributie voor een sportclub, enzovoorts. Als u als ouder/ verzorger een inkomen heeft 
onder 150% van het sociaal minimum en zorgen heeft over aanschaf van dit soort dingen voor uw kind of 
uw gezin, schroom dan niet en bespreek dit met de 
leerkracht van uw kind. Ook als u denkt, mag dit betaald 
worden vanuit het Jeugdeducatiefonds, bespreek het en 
wij gaan ermee aan de slag. Ook als u twijfelt of u met uw 
inkomen hiervoor in aanmerking komt. Wij kunnen een 
aanvraag indienen en als deze goedgekeurd wordt door 
het fonds, kunnen we het gaan regelen. We willen 
natuurlijk dit geld ook gaan uitgeven! 
 
De andere helft mogen wij besteden aan groeps- of schoolactiviteiten. Dat kunnen bijvoorbeeld excursies 
naar een museum zijn, danslessen, een excursie naar het strand of naar het bos. Als team gaan we hierover 
nadenken wat wij voor onze leerlingen belangrijk vinden en waar wij dit geld aan willen uitgeven. Geweldig 
dat we dit mogen gaan uitgeven. 
 
Soms zijn er ook bijzondere projecten van sponsoren zoals bol.com. Zij boden voor de zomervakantie gratis 
boekenpakketten aan. We zullen zien wat er op ons pad komt. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de site: https://www.jeugdeducatiefonds.nl/ 
 
Stichting leergeld: 
In de gemeente Stichtse Vecht hebben we al een aantal jaren 
Stichting leergeld. Het motto van deze stichting is: alle kinderen 
mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. 
 
Deze stichting helpt kinderen om mee te doen met activiteiten 
binnen- en buiten de school als er in een gezin te weinig financiële 
middelen zijn. Deze stichting gaat uit van een inkomen van maximaal 
125% van het sociaal minimum (=de bijstandsnorm) of een 
vergelijkbaar inkomen vanwege een schuldregeling. Dat is dezelfde 
inkomensgrens als voor de U-pas. Als een gezin gebruik maakt van 
de U-pas, controleren zij het inkomen van het gezin niet meer. 
 
Het verschil met het Jeugdeducatiefonds is dat wij als school de aanvraag doen en het inkomen van ouders 
niet gecontroleerd wordt. 
Bij Stichting leergeld kunt u als ouder/verzorger een aanvraag doen via de website: 
www.leergeld.nl/stichtsevecht  
Voor wie dat lastig is, kunt u ook een mail sturen of bellen. 
Voorbeelden van geboden hulp zijn: nieuwe kleding, (2e hands) fiets, sportieve of kunstzinnige activiteiten. 
Daarnaast hebben zij het 'jarige job' pakket. Vlak voor de verjaardag van het kind wordt een box bezorgd 
met daarin traktaties voor de klas en leraren, viste en een cadeau voor het kind. 
Ook dit is een prachtig aanbod, dus schroom als ouder/verzorger niet om hier gebruik van te maken. En als 
dat lastig is voor u, bespreek het met de leerkracht. Afgelopen jaar zijn er in onze gemeente 238 kinderen 
geholpen. Zij hopen er dit jaar nog veel meer te helpen. 
 
Bij deze Kristalhelder ontvangt u twee bijlagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur  

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

Op 7 september kwam de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar.  
De leerlingenraad bestaat uit één leerling uit de groepen Aventurijn, Saffier, Topaas, Granaat, 
Toermalijn en Olivijn. Dit zijn: Tyler, Dilayla, Ryan, Kaede, Sam en Yoaz. Deze leerlingen zijn 
gekozen door hun klasgenoten. De voorzitter is Renzo uit groep Topaas. Hij was vorig jaar lid van 
de leerlingenraad en is gekozen als voorzitter voor dit jaar. De leerlingenraad vergadert samen 
met juf Sonja en juf Beppie. De leerlingenraad denkt mee met plannen van de school en mag 
onderwerpen inbrengen vanuit de klassen. 
 
Na iedere leerlingenraad maakt Yoaz samen met juf Beppie een stukje voor de Kristalhelder. 
 
In de leerlingenraad van 7 september hebben de leerlingen kennis gemaakt met elkaar en vertelt 
wat zij dit jaar willen leren. We hebben de notulen en de actielijst besproken en hierna het 
leerlingenraadstatuut. Hier staan alle afspraken in. Hierna zijn de taakjes verdeeld: 
• Wie zet de tafel en drinken klaar voor de vergadering en ruimt het op; 
• Wie vertelt aan de kleutergroepen en groepen 3 en 4 wat er voor belangrijks in de 

leerlingenraad besproken wordt; 
• Wie vraagt voorafgaand aan de leerlingenraad aan de kleutergroepen ren groep 3 en 4 of 

zij bespreekpunten voor de leerlingenraad hebben; 
• Wie regelt samen met juf Deborah en meester Hans de poster van de leerlingenraad die 

in de school komt te hangen; 
• Wie gaan helpen met de sponsorloop op 20 oktober. 
 
Hierna heeft juf Beppie vertelt over hoever het staat met het schoolplein. Ook is besproken dat er 
op 27 september filmopnamen gemaakt worden, ook van de leerlingenraad die aan het 
vergaderen is. 
 
Tot slot waren er aandachtspunten vanuit groepen. 
Tyler gaf aan dat zijn groep graag nieuwe tafels heeft en dat de paar oude tafels weggehaald 
worden. Juf Beppie heeft verteld dat we hiermee bezig zijn om te kijken hoeveel nieuwe tafels en 
stoelen nodig zijn. Daarna moeten ze besteld worden en dat kost nog even tijd. 
 
Ryan, Sam en Kaede gaven aan dat zij zich zorgen maken over de jongenstoiletten. Deze zijn 
geregeld vies. We hebben afgesproken dat we dit volgende keer gaan bespreken. 
 
Aan het eind hebben juf Sonja en juf Beppie opstekers gegeven voor het goed luisteren naar 
elkaar en stille vingers opsteken. Een opsteker voor voorzitter Renzo die de vergadering prima 
heeft voorgezeten. En de opsteker voor dat alle taakjes goed verdeeld zijn. 
 
Het was dus een superstart van onze leerlingenraad. De volgende vergadering is 5 oktober. 
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