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Beste ouders/verzorgers, 
 
Ouderpanel 14 november 
Inmiddels hebben zich zeven ouders aangemeld voor het 
ouderpanel van maandagavond 14 november van 19.30 tot 
21.00 uur. En negen ouders zijn geïnteresseerd. Dat is een mooi 
aantal. Als u zich nog niet hebt aangemeld en ook willen komen, 
dan kunt u zich via de Parro app die hierover g3estuurd is alsnog 
aanmelden. We zien u dan graag zodat u met ons mee kan 
denken over het schoolplan 2023-2027. 
 
Jeugdeducatiefonds 
Eerder hebben wij in de Kristalhelder aangegeven dat wij deelnemen aan het Jeugdeducatiefonds en dat 
wij een bedrag hebben van zo'n €5000,- waarmee wij kinderen kunnen ondersteunen op gebied van 
schoolspullen, sport, kleding en andere noodzakelijke spullen. Mocht u daar behoefte aan hebben, stap 
over de drempel en meldt u bij Beppie. In vertrouwen kunnen wij dan de zaken regelen die nodig zijn. U 
kunt mailen naar bvendrik@dekristal.nl. 

 
  

Koffie ochtend : Di. 22-11 
Sinterklaasfeest : Ma. 05-12 (alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur) 
Studiedag : Di. 06-12 
Inloopmoment : Wo. 21-12 
Koffie ochtend & Kerstfeest : Vr. 23-12 (alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur) 
Kerstvakantie : Ma. 26-12 t/m 06-01 
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Verkeersbijeenkomst voor de buurt dinsdagavond 8 november 
Wij hebben buurtbewoners uitgenodigd om mee te denken over hoe we de verkeerssituatie zo veilig en 
prettig mogelijk kunnen maken. Ook de gemeente zal aanwezig zijn. We hebben inmiddels via de mail al 
wat input gekregen. Eén van de buurtbewoners zegt dat zij ziet dat het merendeel van de 
ouders/verzorgers inmiddels goed parkeert of verderop parkeert en lopend naar school komt. Maar ook 
dat er een klein groepje ouders is dat nog buiten de parkeerhavens parkeert. We hebben dus nog wat te 
doen samen. 
We zien ook dat de P&R strook steeds meer 'klanten' krijgt, ook van de midden-bovenbouw. En dat is fijn 
want zo ontlasten we het woonerf. Ouders begrijpen ook heel goed dat het geen plek is waar je mag 
parkeren maar alleen een plek is voor in- of uitstappen. Dit gaat dus al heel goed en ontlast het parkeren in 
de wijk. We zijn benieuwd wat deze avond nog meer gaat opleveren aan ideeën. Mocht u als ouder ook 
willen meedenken, dan kan dat. Meld u dan aan via de mail van Beppie: bvendrik@dekristal.nl. 

 
 
Kortere emailadressen 
Wellicht is het u al opgevallen, maar alle teamleden hebben een nieuw, en korter, emailadres. Dit werkt 
een stuk prettiger. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beppie Vendrik 
Directeur 
 

Activiteiten rondom opvoeden en ouderschap 
In de bijlage ontvangt u verschillende activiteiten rondom het versterken van 
opvoeden en ouderschap. 

- ‘Meebouwen aan zelfvertrouwen’, deze webinar is on demand en kan de 
komende maanden beschikbaar zijn voor ouders en opvoeders 

- ‘Mediaopvoeding, hoe dan?’, dit is een online webinar op 21 november om 
20.00 uur voor ouders en opvoeders met kinderen van 10 t/m 16 jaar oud 

- ‘De week van de mediawijsheid’, lokaal wordt hier invulling aan gegeven door 
een live bijeenkomst op 14 november van 20.00 uur tot 21.15 uur in Second 
Base te Maarssen 
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