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Welkom terug! 

Welkom terug op school! De kop is eraf, de eerste week zit er al 
weer bijna op. Fijn om iedereen weer gezond en gebruind terug 
te zien op school. Wij hebben er ook weer zin in! We gaan er 
samen een fijn schooljaar van maken. Het wordt een bijzonder 
jaar: ook al zijn de lokalen nu weer gezellig ingericht, het 
gebouw blijft aan een renovatie toe. Dus halverwege het 
schooljaar verhuizen we – tijdelijk – naar de splinternieuwe 
locatie van de Argonauten aan de Nicolaas van de Laanstraat. 
We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de plannen en de 
precieze data. 

Praktische zaken 

We moeten allemaal weer opstarten na een vakantie. Daarom 
nog even wat praktische zaken op een rijtje: 

Jas en tas: Alle kinderen hebben een eigen zak voor hun jas aan 
de kapstok. Dit jaar heeft elk kind twee haakjes aan de kapstok: 
één voor hun tas en een voor de zak, waar jas, gymkleding en 
accessoires in kunnen. Zo kunnen we de planken leeg laten en 
ziet het er netjes uit in de gang. 

Gym: We gymen dit jaar op maandag en op donderdag of 
vrijdag. Gymschoenen kunnen op school blijven: elke klas heeft 
daarvoor een bak. Dan kunnen we ook extra gymen als het 
bijvoorbeeld een regenachtige dag is. 

Gevonden voorwerpen: Er blijven regelmatig vestjes, jassen en 
andere dingen op school liggen. We hebben een gevonden 
voorwerpen bak gemaakt in de 
entreehal. Alles wat er nu in zit is 
van voor de zomervakantie. Wilt u 
even kijken of daar iets van uw zoon 
/ dochter tussen zit? Volgende week 
brengen we de spullen die er in 
zitten naar de Schalm.  

 

Toestemming 
 
De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, AVG, is 
op 25 mei 2018 in de Europese 
Unie van kracht geworden en 
vervangt de Wet bescherming 
persoonsgegevens.  
Ook voor de 
Cruquiusschool heeft deze 
nieuwe wet- en regelgeving 
consequenties. Ten aanzien 
van een aantal zaken moeten 
wij uw toestemming 
vragen. Heeft u meerdere 
kinderen op school? Voor elk 
kind is aparte toestemming 
noodzakelijk. Alle kinderen 
hebben een formulier mee 
naar huis gehad. 
Het ingevulde formulier 
ontvangen we graag voor 17 
september van u retour. 
 

TSO 
 

Tijdens de lunch zijn de 
medewerkers van Op Stoom in 
de klassen om de kinderen te 
begeleiden. De kosten voor 
deelname aan de TSO zijn dit 
schooljaar € 1,39 per dag. U 
sluit daarvoor een contract af 
met Op Stoom. 
Vergeet u niet om in te 
schrijven?  
De TSO staat los van eventuele 
deelname aan de BSO. 
Inschrijven kan via 
www.opstoom.nl 
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Ziek melden: Als u kind ziek is, horen we dat graag even ’s 
ochtends. U kunt dat via de telefoon of mail aan ons melden. Tel: 
023-7440147 en mail: info@cruquiusschool.nl 

Verlof aanvraag: Als u verlof wil aanvragen, kunt u een 
verlofformulier vragen aan een van de leerkrachten. 
Verlofaanvragen voor kinderen tot 5 jaar zullen worden 
goedgekeurd omdat de kinderen nog niet leerplichtig zijn. We 
willen hier voor onze administratie wel een verlofformulier voor 
ontvangen.  Vanaf 5 jaar is het alleen mogelijk om verlof te 
krijgen onder speciale omstandigheden. Meer informatie is te 
lezen op de website van de rijksoverheid. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-
antwoord/mag-ik-mijnkind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-
vakantie-nemen 

Naar huis: Om 14.15 uur is de school uit. We komen nu met 6 
groepen naar buiten. Wij willen graag het overzicht behouden en 
zeker weten dat alle kinderen bij degene komen die hen ophaalt. 
De groepen lopen met de leerkracht naar “hun gekleurde stip” 
op het plein: Van daaruit gaan ze naar huis. 
We vragen u om te wachten bij de bankjes en het klimtoestel op 
het plein, zodat er voldoende ruimte is voor de klassen om zich 
op het afgesproken punt te verzamelen. Als uw kind de 
leerkracht gedag heeft gezegd, komt hij/zij naar u toe. 
 

Fietsen en parkeren: De veiligheid van onze kinderen staat 
natuurlijk voorop. Daarom vragen willen we vriendelijk 
verzoeken om uw fiets buiten het plein, langs het hek te 
parkeren, aan de kant van het water. Het is ook belangrijk om de 
ingang van het plein vrij te houden, dus uw fiets echt aan de kant 
van het water parkeren. Als uw kind de fiets op school laat, kan 
zijn/haar fiets ook daar, aan de Noorder Emmakade, geparkeerd 
worden. Komt u met de auto? Parkeer dan ook op een veilige 
plek, zodat ouders en kinderen er langs kunnen en de ingang van 
het plein vrij blijft.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 

Maandag 3 september: 
Eerste schooldag 
 
Dinsdag 18 en woensdag 19 
september: 
Studie twee daagse. De 
kinderen zijn deze twee dagen 
vrij. 
 
Dinsdag 18 september: 
Informatieavond voor alle 
ouders vanaf 19.30 uur. 
 
Maandag 22 t/m vrijdag 26 
oktober: 
Herfstvakantie. 
De kinderen zijn dan vrij. 
 
Maandag 29 oktober: 
Studiedag. De kinderen zijn vrij. 
Zo duurt de herfstvakantie dus 
een dagje langer. 
 
Tijdens de studiedagen en de 
herfstvakantie is er de 
mogelijkheid tot opvang bij Op 
Stoom. 
Daarvoor kunt u contact 
opnemen met Op Stoom: 
023-2302004 
 

Contactgegevens: 
 
Cruquiusschool 
Cruquiusstraat 2 
2012GC Haarlem 
023-7440147 
info@cruquiusschool.nl 
www.cruquiusschool.nl 
 
Volg ons ook op Facebook  
We proberen elke week een 
bericht te plaatsen. 

mailto:info@cruquiusschool.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijnkind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijnkind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijnkind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
mailto:info@cruquiusschool.nl
http://www.cruquiusschool.nl/
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 Studiedagen voor het team en 

Informatieavond voor alle ouders. 

Op dinsdag 18 september hebben wij onze eerste studiedag van 

dit jaar. De ochtend zal in het kader staan van het Engels en in de 

middag volgen we het volgende deel van onze training IPC.  

Onze trainster: Christy Thange Snider verzorgd ’s avonds de 

informatieavond. Zij zal u vertellen wat IPC inhoudt, hoe het 

onderwijs er uit ziet als je uitgaat van de IPC standpunten en ook 

hoe dat er in hogere groepen uit gaat zien. Er is ook ruimte voor 

vragen. Het wordt een interessante avond, waar we u van harte 

voor uitnodigen. De koffie staat klaar om 19.15 uur en we starten 

om 19.30 uur. De avond zal ongeveer anderhalf uur duren. 

Omdat we echt de diepte in willen gaan, hebben we ervoor 

gekozen om tal van praktische zaken, die we normaal op een 

informatieavond vertellen, op papier te zetten. Deze 

informatiebrief zullen we op de informatieavond voor u klaar 

leggen. 

Omdat we graag voldoende stoelen en kopjes koffie klaar hebben 

staan, willen we graag van u weten of, en met hoeveel personen, 

u aanwezig bent op onze informatieavond. Dat kunt u doorgeven 

aan de leerkracht van uw kind, of via de schoolmail. 

De dag erna, op woensdag 19 september, zijn de kinderen ook 

vrij. Dan hebben we een studiedag vanuit onze stichting: 

Spaarnesant. Zij organiseren voor al hun medewerkers een heus 

festival. 

Donderdag 20 september zien we alle kinderen graag weer op 

school. 

Juf Ellen 

Het afgelopen schooljaar heeft juf Ellen veel last gehad van een 
schouderblessure. Helaas is dat nog niet hersteld. De komende 
week start Ellen met een intensieve nieuwe behandeling. Ze zal nog 
niet terugkeren voor de klas. Als haar gezondheid het toelaat is ze 
wel op school, drie dagen in de week. Ze werkt dan met kleine 
groepjes kinderen en aan haar begeleidende taken. Juf Annette 
Koster zal juf Ellen vervangen op donderdag en vrijdag.  
 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u eind september… 

 

We wensen u een fijn schooljaar! 

Team Cruquiusschool 

 

 
 

Mailadressen 
 

De meeste communicatie 
verloopt via de mail. Aan het 
einde van elke maand onze 
nieuwsbrief, maar ook extra 
berichten en hulpvragen. Heeft 
u een nieuw e-mail adres, of 
wilt u een adres toevoegen aan 
onze mailgroep? Laat het ons 
dan even weten.  
 

Ouder – school 
platform 
 
Dit jaar gaan we echt van start 
met ons ouder – 
schoolplatform. Afgelopen 
schooljaar hebben we het 
platform gevormd en de kick 
off gehad. Dit jaar hebben we 
overlegmomenten gepland en 
praten we samen over de 
vrijwillige ouderbijdrage, de 
verbouwing en andere zaken 
die dit schooljaar belangrijk 
zijn. We houden u op de 
hoogte van wat er besproken 
wordt. U kunt de betrokken 
ouders natuurlijk ook zelf 
aanspreken:  uit groep 1/2 A: 
Bram, de vader van Anneli,  
Claire, de moeder van Max 
(groep 2) en Linda, de moeder 
van Fenne C. Uit groep 1/2 B: 
Martine, de moeder van Floris, 
Suzanne, de moeder van Ilou 
en Anne Geer, de moeder van 
Thijmen (en Ellemieke uit 
groep 1A) 


