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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Gymlessen 
Wij hebben goed nieuws te melden over de gymlessen. Met ingang van maandag 26 september zal 
vakleerkracht Stef Adelaar voor alle groepen, met uitzondering van Tijgeroog, Smaragd en Onyx, de 
gymlessen gaan verzorgen op de maandag. Stef heeft ervaring in het speciaal onderwijs en speciaal 
basisonderwijs en heeft er veel zin in. Afgelopen maandag is hij in de groepen langs geweest om kennis te 
maken. Stef zal zich in de lessen vooral focussen op het aanbod van gymtoestellen en het afnemen van de 
motorische scan, de MQ scan waar we twee jaar gelden mee begonnen zijn. Met deze motorische scan 
krijgen we de motorische vaardigheden van al onze leerlingen goed in beeld. 
 
Vanaf vrijdag 23 september zal trainer Delano Hasselbaink ook aan deze groepen de sport- en spellessen 
gaan geven. Delano was hier afgelopen vrijdag en heeft toen de groepen bezocht. Delano heeft een eigen 
bedrijf in het verzorgen van voetbaltrainingen en heeft ervaring met het geven van sport- en spellessen in 
het SBO. Ook hij heeft er veel zin in. 
 
Aangezien we tot de herfstvakantie schooljudo hebben, gaan nog niet alle groepen én op maandag én op 
vrijdag in Safari gymmen. U krijgt hierover van de leerkracht bericht.  Na de herfstvakantie krijgen alle 
hiervoor genoemde groepen les op maandag én vrijdag. Maandag toestellen, vrijdag sport- en spel.  
 
Na de herfstvakantie krijgen alle groepen, dus ook Tijgeroog, Smaragd en Onyx van meester Mickey vier 
kickboks lessen op de woensdag hier op school in de speelzaal. Dat zal om de week plaatsvinden. De 
leerkracht zal u laten weten welke woensdagen dat zijn. Deze lessen worden betaald vanuit de 
zogenaamde 'NPO' gelden. 
 
Corona 
Het weer wordt kouder en we zitten meer binnen. De tijd van verkoudheid, griep en corona komt eraan. 
Eerder informeerden wij u over wat te doen als er in uw gezin corona heerst. We vragen u met klem deze 
regels goed te hanteren om zo corona zoveel als mogelijk uit de school te houden.  
Dus bij klachten testen, bij corona thuisblijven en bij twijfel ook niet naar school.  
We hebben met het team overlegd en inmiddels in ons beleid opgenomen dat als er in het  
gezin corona is, uw kind, ook al heeft het (nog) geen coronaklachten, toch thuisblijft totdat  
het duidelijk is dat het coronavirus niet meer heerst in uw gezin. Zo willen we voorkomen  
dat leerkrachten aangestoken worden en het onderwijs op school gewoon doorgang kan vinden. 
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Per 1 oktober zijn wij als school verplicht om een draaiboek te hebben voor covid. De regering heeft al 
aangekondigd dat zij bij code rood de scholen niet meer willen sluiten. We zijn druk bezig met het team, en 
binnenkort ook de medezeggenschapsraad, om ons beleid vast te stellen. Zodra dit bekend is zullen wij u 
informeren. 
 
Verkeer, Kiss and ride strook 
Deze is vorige week geopend. We zouden het fijn vinden als ook ouders van leerlingen van de midden- en 
bovenbouw hier zoveel als mogelijk gebruik van maken. Leerlingen kunnen via het kleuterplein naar het 
midden-bovenbouwplein lopen. 
 
De naam van de 'kiss and ride' zegt het al: u mag hier alleen stoppen om uw kind in de auto te laten 
stappen en moet daarna direct door rijden. Parkeren is niet toegestaan. Zo zorgen we voor een goede 
doorstroom. Tip is dat u niet te vroeg komt zodat u alsnog moet parkeren. Kom om twee uur of net even na 
twee uur zodat uw kind klaar staat om in te stappen.  
 
Sponsorloop 
In de jaarkalender staat de sponsorloop gepland op 20 oktober. We weten dat veel gezinnen in Nederland 
worstelen met de financiële situatie en dat zal bij een deel van onze gezinnen ook het geval zijn. Ons 
bereikten hierover ook signalen. We zouden het heel naar vinden als ouders/verzorgers hier een vervelend 
gevoel over krijgen en hebben als team besloten de sponsorloop nu niet door te laten gaan. In het voorjaar 
bekijken we de situatie opnieuw. Gevolg van dit besluit is dat wij nu geen goed doel gaan sponsoren. Daar 
zijn we ons van bewust. 
 
Communicatieplan 
We hebben inmiddels een communicatieplan voor ouders, dit staat op onze website. Via de Kristalhelder 
zal ik af en toe een onderwerp eruit halen. Het communicatieplan is opgesteld om de communicatielijnen 
tussen school en ouders én de wederzijdse verwachtingen helder te hebben. We weten uit onderzoek dat 
een hoge betrokkenheid van ouders op het leren van het kind op school bijdraagt aan een goede 
ontwikkeling van hun kind. 
  
Dit keer de focus op het aantal contactmomenten dat wij als school gedurende het schooljaar inrichten. 
Ten eerste is dat de startreceptie aan het begin van het jaar. Deze receptie was vrijdag 9 september. Hij is 
bedoeld om ouders kennis te laten maken met de leerkracht, leerlingen en ouders van medeleerlingen. 
Aanwezigheid van ouders wordt verwacht. 
 
Ten tweede zijn dat de inloopochtenden. Deze vinden altijd plaats in de week voor een vakantie en staan in 
de Parrokalender. U mag als ouder/ verzorger mee de klas in. Uw kind kan laten zien waar hij of zij mee aan 
het werk is. Het tijdstip is van 8.30 tot 9.00 uur.  
Aanwezigheid van ouders/verzorgers is zeer gewenst. 
 
Ten derde zijn dat de koffieochtenden. Deze zijn school breed. Sonja en Beppie ontvangen u in de kuil en 
zorgen voor een kort informatief programmaatje. Daarnaast is het bedoeld voor ouders/verzorgers om 
kennis te maken met andere ouders/verzorgers en ervaringen uit te wisselen. Ook deze koffieochtenden 
staan in de Parrokalender en starten om 8.30 uur. Meestal stoppen we tussen 9.00 en 9.15 uur. 
Aanwezigheid van ouders/verzorgers is gewenst. 
 
Tot slot het vierde moment. Dat zijn de Time to shine momenten. Als de groep van uw kind optreedt mag u 
als toeschouwer aanwezig zijn. Alle Time to shine momenten staan in de Parrokalender. Iedere groep 
treedt éénmaal per jaar op. De leerkracht informeert u over dit moment.  
Aanwezigheid van ouders/verzorgers is zeer gewenst. 
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Het spreekt voor zich dat kinderen het heel fijn vinden als hun ouders/verzorgers komen kijken op het 
moment dat dit mag. Uit ervaring weten we ook dat kinderen heel teleurgesteld kunnen zijn als er voor hen 
niemand komt. Als u niet aanwezig kunt zijn is het goed om dit met uw kind te bespreken zodat hij of zij 
voorbereid is.  
Wat betreft de tijdstippen houden wij zoveel als mogelijk rekening met werkende ouders: begin van de dag 
zodat u maar een uurtje vrij hoeft te nemen. 
 
Vanaf nu zetten we in Parro de knop in de kalender aan waarmee u kunt aangeven of u aanwezig zult zijn of 
niet. Zo kan de leerkracht zien wie er komt en kan hij of zij contact met u opnemen als daar aanleiding toe 
is. 
 
Volgende keer meer over het communicatieplan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur  

De ouderraad van de Kristal 

De ouderraad van ook dit schooljaar bestaat uit enthousiaste ouders die meedenken 
en helpen om met name de feestelijke activiteiten van een schooljaar te organiseren. 
Zij komen elke zes weken bij elkaar om te vergaderen over het reilen en zeilen in de 
school en om de lopende activiteiten te bespreken: bijvoorbeeld de voorbereidingen 
voor het Sinterklaasfeest die alweer gestart worden. 
 
We hebben onlangs kunnen besluiten dat we de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage niet 
hoeven en willen verhogen. Zeker met het oog op de dure tijd die we allemaal 
meemaken. 
 
In de week van 3 oktober ontvangt u een verzoek om de jaarlijkse vrijwillige 
ouderbijdrage van € 32,50 over te maken aan de school.  
 
Hierdoor kunnen we de activiteiten zoals het Sinterklaasfeest realiseren.  
 
Als u in het bezit bent van een U-pas kunt u ervoor kiezen om deze bijdrage hiervan te 
betalen. U kunt dan een mail sturen naar info.dekristal@gewoonspeciaal.com met 
daarin de naam van uw zoon of dochter en een kopie van de Upas. 
 
Indien u zorgen heeft over deze bijdrage willen wij u vragen om contact op te nemen 
met Sonja. Zij luistert graag naar uw zorg of vraag hierover. Voor elke vraag is een 
oplossing. 
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Stichting leergeld 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de nieuwste folder van Stichting leergeld. Als u hem 
graag op papier wilt, kunt u dat aan Deborah of de leerkracht van uw kind vragen. 
 
Als u graag ondersteuning wilt bij het doen van een aanvraag, dan kunt u contact 
opnemen met Khadija Toufiki. Zij is de moeder van een leerling van de Kristal, 
klassenouder van Robijn en doet dit heel graag. Ook op andere manieren zorgt zij voor 
ondersteuning van gezinnen die het moeilijk hebben met hun financiën.  
U kunt haar mailen en zij neemt dan contact op met u. Haar emailadres is: 
khtou@live.nl 

Schoolfotograaf (woe 5 oktober en do 6 oktober) 

Ook dit jaar komt de schoolfotograaf weer bij ons op school.  
Op woensdag 5 oktober en donderdag 6 oktober komt Ineke Schipstra de schoolfoto’s maken. 
Ze maakt van iedere leerling meerdere portretfoto’s en van iedere groep wordt een groepsfoto 
gemaakt. De groepen Toermalijn en Olivijn gaan op donderdag op de foto, de andere groepen 
gaan op woensdag op de foto. 
 
Kledingadvies van de fotograaf:  
Doe uw kind kleren aan waar hij of zij zich prettig in voelt. Omdat de fotograaf met een lichte 
achtergrond werkt waardoor de kinderen mooi naar voren komen, is vrolijke kleding bij 
kinderen altijd mooi. Kijk wel uit met te drukke kleding en te grote prints op de kleding: dit kan 
mogelijk gaan overheersen op de foto. Reflecterende en neon-kleuren kunt u ook beter 
vermijden. Deze kunnen door het flitslicht anders overkomen dan in werkelijkheid.  
 
Bestellen:  
De foto’s kunt u alleen online bestellen. Dat betekent dat uw kind een kaart meekrijgt vanuit 
school. Hierop staat een persoonlijke link en wachtwoord waarmee u kunt inloggen om de 
foto’s van uw kinderen te kunnen bekijken. Via de website kunt u direct een bestelling plaatsen 
en is het mogelijk af te rekenen via bv. een IDEAL betaling. De foto’s worden vervolgens naar 
uw huisadres gestuurd. U kunt eventueel de link met wachtwoord doorsturen naar familie 
(bijvoorbeeld naar de opa's en/of oma's), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de 
site.  
 
Broers-zussen foto’s op woensdag 5 oktober:  
Als u graag broers-zussen foto’s wil laten maken, is het mogelijk om dit op woensdag 5 oktober 
na schooltijd (tussen 14.00 en 15.00 uur) te laten doen. De fotograaf maakt de foto's in de 
speelzaal, u kunt daarvoor buiten de speelzaal op het schoolplein wachten tot u aan de beurt 
bent. Zo voorkomen we dat er mogelijk te veel mensen in de school zijn.  
U kunt tot 3 oktober 2022 uzelf aanmelden bij Deborah als u een broertjes-zusjesfoto wil laten 
maken (info.dekristal@gewoonspeciaal.com), dan kan de fotograaf zich hierop voorbereiden.  
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Koffie ochtend  
Donderdag 29 september is er een koffie ochtend bij ons op school. 
Deze ochtend gaan we het hebben over het gebruik van ouderportaal en ons 
communicatieplan. 
Daarnaast kunt u natuurlijk ook gezellig een kop koffie drinken met alle andere 
ouders. 
We hopen dat u er bij kunt zijn! 

Maarssen beleeft  
Het uitje in oktober! 
Gratis parkeren, gratis 
activiteiten zoals schmink of 
workshop, diverse kramen, extra 
kunstmarkt en een kidsplein op 
Pieter de Hooghplein. 
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