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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona: op dit moment zijn er geen bijzonderheden te vermelden. Gelukkig geen ziektegevallen en we 
maken overwogen keuzes ten aanzien van mensen in de school. 
 
Schoolplein: de klassenouders zijn vorige week gestart met de eerste bijeenkomst. Dat was een fijne en 
inspirerende bijeenkomst met veen energie. Toen het schoolplein ter sprake kwam ontstond het idee voor 
een sponsoractie. Dit is inmiddels met het team besproken en gaat leiden tot een sponsorloop voor meer 
groen op het plein en grote speelmaterialen. U gaat daar binnenkort meer over horen. 
 
Certificering ouderbetrokkenheid 3.0: op donderdag 7 oktober vindt het onderzoek plaats naar of de 
Kristal voldoet aan de eisen van dit certificaat. Ouders, leerlingen en teamleden zullen in gesprek gaan met 
de onderzoeker. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit certificaat gaan behalen. Dit gaan we dan op 
woensdag, eind van de middag, met elkaar vieren. U krijgt daar informatie over. 
 
En, ieder kwartaal stellen wij de vraag of u tips voor ons heeft. Tops mogen natuurlijk ook.  
Wij leren graag en ontwikkelen zo verder tot een steeds betere Kristal met als doel onze missie waar te 
maken: de Kristal... laat ieder kind stralen. 
In november zullen wij bij ouders/ verzorgers, leerlingen en teamleden vragenlijsten uitzetten om de 
tevredenheid te peilen. Daar hoort u binnenkort meer over. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beppie Vendrik, Directeur 
 

 

  

Schoolfotograaf : Di. 05.10 

Einde actie Jantje Beton lotenboekjes : Wo. 06.10 

Start Kinderboekenweek : Wo. 06.10 

Kennismaking in de groep : Vr. 15.10 

Herfstvakantie : Ma. 18.10 t/m Vr. 22.10 

Studiedag : Ma. 25.10 
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Reminder: Kennismaking in de groep 
 
Het kennismakingsmoment vind plaats op vrijdag 15 oktober. De vrijdag voor de 
herfstvakantie.  
 
Ouders/ verzorgers zijn dan van harte welkom in de groep van 13.00 tot 14.00 uur. Om 
zo kennis te kunnen maken met andere ouders/ verzorgers en de kinderen. We hopen 
dat u in groten getale zal komen en dat het een fijne ontmoeting wordt. 

Schoolfotograaf 
 
Denkt u aan de schoolfotograaf op dinsdag 5 oktober 2021? 
 
Tijdens schooltijd maakt de fotograaf foto’s van uw kind(eren) en de groep van uw 
kind(eren).  
 
Ook is er een mogelijkheid om met broertjes en/of zusjes op de foto te gaan, dit 
kan dinsdagmiddag tussen 14:00 uur en 15:00 uur op school. Dit vindt plaats in de 
speelzaal, u kunt dan via het schoolplein lopen naar de speelzaal.  
Schikt dit moment niet dan kunt u contact opnemen met Ineke Schipstra op 
info@inekeschipstra.nl om een afspraak te maken voor zaterdag 2 oktober bij de 
fotograaf op locatie. 

Parro 
 
Wij werken nu al een tijdje met de Parro app, hierin worden 
allerlei belangrijke berichten alsmede foto’s gedeeld met alle 
ouders. We merken dat nog niet iedereen is aangesloten. 
Graag verzoeken wij u om dit alsnog te doen zodat niemand 
iets mist. Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u dit 
melden bij de leerkracht of bij de administratie. 
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