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Bijlagen:
- Week van de mediawijsheid

Beste ouders/ verzorgers,
Corona:
We merken nu ook op school dat corona zich in de regio meer laat zien.
Vorige week was groep Granaat drie dagen thuis in verband met het feit dat juf Martine in
quarantaine moest. Groep Aventurijn was twee dagen thuis omdat bij juf Maartje in de
herfstvakantie corona was geconstateerd. Gelukkig zijn beiden weer aan het werk en konden de
groepen weer naar school deze week. Daar waren de kinderen erg blij mee!
Groep Topaas was afgelopen woensdag thuis omdat juf Judi in quarantaine moest en was meester
Nick niet aan het assisteren in Robijn omdat ook bij hem corona geconstateerd is. Gelukkig is hij in
zijn 'besmetbare' dagen niet in contact met leerlingen geweest.
Dank aan de ouders/verzorgers die samen met de leerkrachten het thuisonderwijs hebben verzorgd.
Fijn dat het iedereen gelukt is om dit te regelen. Thuisonderwijs is namelijk geen extra vakantie maar
op een andere manier onderwijs geven en dit is niet vrijblijvend maar verplicht.
Hierbij wil ik u erop attent maken dat als er sprake is van thuisonderwijs
en u thuis geen geschikt device heb, u dit op school kunt aangeven zodat
er een Chromebook voor deze dagen geregeld wordt. Het bleek dat
hierdoor een aantal kinderen onvoldoende in staat was om hun huiswerk
te maken. Dit moeten we dus zien te voorkomen!
De afgelopen twee weken zijn er ook wat kinderen niet op school geweest in verband met
quarantaine. Voor leerkrachten vervolgens een uitdaging om thuisonderwijs te verzorgen naast het
normale werk in en voor hun klas. Inmiddels hebben ouders de inloggegevens voor de digitale
leeromgevingen. Daarnaast is het afhankelijk van de leeftijd van het kind hoe we het vormgeven. In
de groepen 7 en 8 waren deze leerlingen continue in de groep online aanwezig en deden zij 'gewoon'
mee met de lessen. Voor jongere leerlingen is dit niet een passende oplossing. We zullen hoe dan
ook, samen met u moeten roeien met de riemen die we hebben en het hoogst haalbare proberen te
bereiken.
We streven er dus nog steeds naar oudercontacten zoveel mogelijk via de telefoon of online te doen
en externen ook zoveel mogelijk online te ontmoeten. Wij houden dagelijks een lijst bij van externen
die de school bezoeken zodat, mocht er sprake zijn van corona, er door de GGD contactonderzoek
gedaan kan worden. Daarnaast worden teambijeenkomsten ook zoveel mogelijk online gedaan.
Gelukkig hebben de verscherpte coronamaatregelen geen effect op het werken hier op school. Daar
zijn we heel blij mee!

Verkeersituatie:
Voor de herfstvakantie is de werkgroep verkeer van Pauwenkamp onder leiding van een medewerker
van de gemeente bijeengekomen en zijn de knelpunten geïnventariseerd. Een groot knelpunt is de
overlast van de twee scholen in de wijk. De verkeerssituatie rond de Kristal krijgt prioriteit en er zal
met een verkeersdeskundige gekeken worden naar oplossingen. We hopen dat dit snel opgepakt
wordt en zullen hierbij nauw betrokken worden.
We zien vooral een groot knelpunt bij de uitgang van het grote plein. Ouders
in auto's en busjes en fietsers komen hier het woonerf op, soms zelfs harder
dan voetstaps. Keren is een probleem en zorgt, naast de soms te hoge
snelheid, voor gevaarlijke situaties. Verzoek dus nogmaals om hier STAPVOETS
te rijden. Ook als er weinig verkeer is op dat moment.
We zien ook bij het kleuterplein dat er steeds minder plekken zijn in de parkeerhavens.
Wellicht werken ook hier veel mensen thuis. Er is wel meer plek iets eerder in de wijk.
Parkeren op de rijbaan moet echt voorkomen worden want dat zorgt voor onveilige
situaties. Niet alleen voor onze leerlingen maar ook voor passanten.
Hartelijke groet,
Beppie Vendrik
Directeur

Werkgroep ouderbetrokkenheid
Zoals u in het filmpje heeft kunnen horen is de werkgroep ouderbetrokkenheid gestart met het
verwerken van de resultaten van het onderzoek van het CPS naar concrete plannen.
Allereerst heeft de werkgroep afgesproken dat het belangrijk is om met ouders successen te delen.
Hierbij de eerste twee successen:
1. minimaal twee maal per week ontvangt u van de leerkracht van uw kind een berichtje in
Parro;
2. ouders ontvangen geregeld inhoudelijke mails of een Parrobericht over met welke leerstof
uw kind bezig is
Dit gaan we vanaf nu regelmatig doen.
De komende periode gaat de werkgroep onder andere aan de slag met hoe ouders hun kinderen
kunnen ondersteunen met het leren. Eén van de onderwerpen hierbij is het opstellen van een
zogenaamd communicatieplan waarin heel duidelijk staat wat ouders van school mogen verwachten
en wat school van ouders mag verwachten. Wellicht zijn er ouders die kennis hebben met het
opstellen van communicatieplanen. Als dat zo is en u heeft tijd en zin om dit samen met de
werkgroep op te pakken, dan houden wij ons aanbevolen. Meld u zich hiervoor dan aan bij de
leerkracht of directie.
Een concreet verbeterpunt bespreken we nu ook in deze Kristalhelder. We willen ouders/ verzorgers
uitnodigen om, als u deze heeft, verbeterpunten met ons te delen. Helaas kan dat, vanwege corona,
niet door middel van een concrete ideeënbus. Maar, we maken er een digitale bus van. Als u voor
onze school een verbeteridee hebt, mail dat dan aan: info.dekristal@gewoonspeciaal.com. We zullen
hier dan in de Kristalhelder op terug komen.
Zoals in het filmpje aangegeven zoeken we nog ouders voor
de werkgroep ouderbetrokkenheid. Als u hier meer over wilt
weten, meldt u dit dan bij de leerkracht of directie.
Wij werken dit jaar aan ouderbetrokkenheid en hopen in juni
het certificaat te behalen.

Leerlingenraad verslag
De leerlingenraad heeft afgelopen woensdag vergaderd en de volgende punten zijn besproken:
 Het logo voor de leerlingenraad is gekozen en als de foto's klaar zijn dan wordt de poster
gemaakt;
 Om zich voor te stellen aan de school en ouders, maken we een filmpje;
 De leerlingenraad wil graag helpen met Sint en kerst. Juf Beppie geeft dit door aan de
commissies;
 Een paar leerlingen merkten op dat de juffen soms wel te laat komen op het plein in de
pauze. Dit wordt besproken in de groepen;
 Vorige keer heeft de leerlingenraad de punten die door de groepen zijn bedacht gestickerd:
welke vinden wij belangrijk? Vandaag zijn onderstaande punten besproken.
1. Juf Beppie heeft uitgelegd dat de wens voor nieuwe stoelen/ tafels en digiborden nu niet kan
omdat daar nu nog geen geld voor is. Tafels en stoelen moeten 20 jaar mee en het digibord 8
jaar. Er was een idee bedacht om ervoor te zorgen dat de zitting van de stoelen zachter is.
Bijvoorbeeld het meenemen van een kussen. Afgesproken is dit in de groepen besproken
wordt;
2. Meer buitenspeelgoed was de wens. Juf Beppie heeft gezegd dat dit kan. Iedere groep krijgt
100 euro voor buitenspeelgoed en mag dat samen met de juf of meester kiezen;
3. Zonneschermen in de bovenbouw was de wens. Juf Beppie heeft gezegd dat dit gaat
gebeuren in het voorjaar;
4. De groepen hadden veel ideeën over het nieuwe schoolplein. Er is afgesproken dat de
leerlingenraad over de inrichting van het schoolplein;
5. De groepen willen meer les in judo/ boksen en karate. Afgesproken is dat juf Beppie dit met
gymmeester Guido bespreekt omdat hij bezig is met het organiseren van clinics;
6. Er is een wens voor meer knutselen/ knutselprojecten. Afgesproken is dat dit besproken
wordt in de groepen. Ook willen groepen graag een knutseljuf- of meester. Juf Beppie heeft
uitgelegd dat daar helaas geen geld voor is;
7. De leerlingenraad vindt het belangrijk dat leerlingen gaan meehelpen met het schoonmaken
van het plein en misschien ook de omgeving van de school. Afgesproken is dat dit besproken
wordt in de groepen.
Volgende keer staat op de agenda het concept van het leeringenraadstatuut, het schoolproject en op
tijd komen van juffen en meesters tijdens de pauzes op het plein.
Verslag door Kim (groep Toermalijn) en juf Beppie

Aangepast sporten
Inmiddels werken wij nauw samen met de gemeente om, door middel van clinics, kinderen kennis te
laten maken met sporten. Hieronder kunt u, op verzoek van team sportservice Utrecht, uw stem
laten horen voor activiteiten buiten school.
Help mee en maak sport toegankelijk voor iedereen
Sport en bewegen is leuk en gezond voor iedereen. Om deze reden doet
Team Sportservice provincie Utrecht samen met de gemeenten uit de regio
Utrecht-West onderzoek naar de sportdeelname en behoeften van mensen met
een beperking.
Met jullie input kan het sport- en beweegaanbod toegankelijker worden voor iedereen. Help ons door
jouw stem te laten horen! Klik hier voor de vragenlijst. De vragenlijst kan worden ingevuld tot 18
december.
Volg de Facebook Uniek Sporten regio Utrecht-West* en blijft op de hoogte van alles op het gebied
van aangepast sporten in jouw regio.

Bloembollen
We hebben van KidsBulb zo’n 600 bloembollen gratis gekregen!
2 bovenbouwgroepen gaan er voor zorgen dat deze bloemen een mooi plekje krijgen bij de school.

Opstekers
Tijgeroog
Sinds dit schooljaar oefenen wij ook op de computer. De kinderen mogen één keer per week op de
computer. Hier doen ze opdrachten met cijfers, vormen en kleuren. Ze vinden het allemaal
ontzettend leuk. Vandaag heeft Zinedine heel hard gewerkt op de computer. Het lukt nu Zinedine nu
ook al om af en toe zonder hulp van de juf op de computer te werken. Ontzettend knap!

Smaragd
Mohit is pas een paar weken op school, maar wat kan jij al goed meedoen met onze groep Smaragd.
Je hebt nieuwe woorden geleerd met de taalles: kastanje, eikel, paddenstoel, egel, herfst. En met
rekenen doe jij ook altijd heel goed mee. De gymles vind jij altijd erg leuk en iedere dag vraag je aan
de juffen "Gaan we weer gymmen?".
Mohit wij vinden het fijn met jou in de groep en de opsteker deze week is echt verdiend!

Onyx
Al een hele week zit Semi uit Onyx al thuis, omdat er Corona thuis is. Gelukkig gaat alles weer een
stuk beter. Maar wat werkt Semi hard thuis. De juf heeft allerlei spullen thuis laten brengen,
waardoor hij kan lezen en rekenen. Hij heeft ontzettend goed zijn best gedaan, net als zijn papa en
mama. Gelukkig mag hij weer naar school en zijn we blij dat hij er weer is.

Robijn
Robijn heeft de afgelopen weken afscheid moeten nemen van twee leerlingen. Ze gaan naar een
andere school. We vinden dat heel jammer.
Robijn heeft hard gewerkt in de afgelopen weken. We hebben woorden met cht, zoals ‘echt’ leren
lezen, en ook woorden met schr-, zoals ‘schroef’ geoefend. Ook lezen we nu al lange woorden zoals
huisje en stoeltje. Bij rekenen oefenden we de verdwijnsommen, zoals 8-8=0 en de bijnaverdwijnsommen, zoals 8-7=1. Dat paste precies bij ons voorleesboek dat over een boze heks gaat
die verdwijnwater kan maken. De schrijfletters gaan ook goed, de r, v en aa zijn er bij gekomen. De
woorden in het dicteeschrift gaan er steeds mooier uitzien!
Robijn had ook weer een beloning voor de klas gehaald, deze keer voor samenwerken. De kinderen
kunnen heel knap elkaar dictee geven, of elkaar moeilijke splitssommen laten maken. Daarom zijn
we een keer extra naar buiten gegaan, fijn hoor!

De opsteker van de week is voor Danny. Hij leest steeds beter, ook als ik er niet naast zit. Dat is heel
knap, want aan het begin van het jaar dacht hij nog dat lezen veel te lastig voor hem was. Hij is een
echte kanjer!
Aventurijn
Na de vakantie hebben de kanjers van Aventurijn laten zien dat ze heel goed thuis kunnen werken.
Juf Maartje was 3 dagen afwezig en daarom moesten ze thuis aan de slag. Op school gaat het werken
ook heel erg goed. Elke dag wordt er hard gewerkt aan en er wordt (bijna) nooit meer gemopperd!
De speciale opsteker gaat deze keer naar Tuba.
Tuba houdt van kletsen en gezelligheid maar ze kan ook heel erg hard werken! En dat heb ik de
afgelopen week gezien! Ga zo door Tuba
Saffier
Na de vakantie zijn we begonnen met individuele krullen voor alle kinderen van Saffier.
Ieder heeft zijn/haar eigen doel waar hij/zij aan werkt.
De komende weken kunnen ze door het oefenen met deze doelen krullen verdienen.
Wat mooi om te zien dat de kinderen nu al allemaal zo goed hun best doen met deze doelen. Ze zijn
zich heel bewust van het doel en letten er extra goed op.
Topaas
Wat een harde werkers weer in de Topaas. De week geopend met de beruchte piepjes-test met gym,
wat waren ze competitief! Niet alleen in de klas wordt er hard gewerkt, ook thuis waren er topaasjes
lekker aan de slag! Teun, Mila en Nikita, knap hoor! De klas kan niet wachten tot jullie er weer zijn!

Granaat
Op onze successen muur hangen nu alle tafeldiploma's. Tien leerlingen hebben alle tafels onder de
knie. Vier leerlingen kennen er al heel veel en oefenen nog vrolijk verder. Trots!

Toermalijn
Werkhouding en of zij het lesdoel hebben behaald. Voor allebei de onderdelen geven ze zichzelf een
cijfer. Het is soms best lastig om jezelf te beoordelen, maar de kinderen in groep Toermalijn kunnen
dit al heel erg goed. Ze durven zichzelf complimentjes te geven, maar ook kritisch te zijn naar zichzelf.
Ik ben trots op jullie Toermalijn!
Bij zo'n goede werkhouding en het klassikaal behalen van 5 tienen hoort een beloning. Wat dat was,
dat ziet u op de foto's😀.
Een extra opsteker voor Isa en Rosalie. Zij moesten door alle maatregelen helaas 2 weken vanuit huis
onderwijs volgen. Elke ochtend hebben zij keurig om 08.20 uur ingelogd en hebben zij via de laptop
de lessen meegedaan met de klas. De instructies volgen, het werk maken, lezen, knutselen, alles
hebben ze meegedaan. Super knap meiden! We hopen natuurlijk wel dat jullie snel weer in de klas
zitten.

Olivijn
Deze week hebben we hard gewerkt aan de ADIT test. Wat heeft iedereen dit knap en
geconcentreerd gedaan! Een heel groot compliment voor ieder van jullie!
Rachel komt deze keer extra in het zonnetje te staan.
Vol enthousiasme werkt Rachel altijd in de klas. Opgeven is er voor haar niet meer bij. Ze werkt hard
en helpt anderen goed. Ook tijdens knutselen is ze altijd fanatiek bezig. De verfspetters vlogen in het
rond, maar wat een mooi kunstwerk.
We oefenen nog even extra goed met de begrippen voor de geschiedenis toets.
Rara, welk begrip ben ik... We hebben erg met elkaar gelachen!

