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Genoten van alle festiviteiten 

De afgelopen maand hebben we twee fantastische feesten 

gevierd: Sinterklaas en Kerst. De kinderen hebben genoten van 

de rommelpiet, de pietenplaatjes en het bezoek van de Sint en 

zijn Piet zelf. Wat een spannende tijd!  

Daarna kwam de rust een beetje terug met het kerstfeest. Het 

versieren van de boom en van de klas, de lichtjes in de gangen 

en natuurlijk het kerstdiner. Wat is het leuk om de kinderen in 

hun mooie kleren aan tafel te zien zitten. We hebben genoten 

van een heerlijk kerstdiner: lieve ouders: bedankt voor jullie 

bijdrage daaraan. De vakantie werd ingeluid met warme 

chocomel en onze samenzang… die we samen met de kinderen 

van de Argonauten verzorgden. Een mooie afsluiting van 2018. 

We wensen jullie allemaal een hele fijne kerstvakantie, 

gezellige feestdagen en een sprankelend 2018. 

Verderop in deze nieuwsbrief nog een aantal foto’s die de 

festiviteiten van de afgelopen maand mooi weergeven. 

Gelukkig nieuwjaar 

Na een fijne kerstvakantie hopen we u allemaal 

gezond en wel weer terug te zien op maandag 7 

januari. Om 08.15 uur gaat de deur weer open. In de 

klassen staat de champagne klaar. Om 08.30 uur klinken we 

samen op een gezond 2019! 

Nieuw thema: van A naar B 

Na de kerstvakantie starten we met een nieuw IPC thema. Heel 

toepasselijk is dat: van A naar B. een thema over vervoer. 

Natuurlijk leggen we de nadruk op het verhuizen. De 

afsluitende activiteit heeft alles te maken met de nieuwe 

locatie… In de themabrief, die na de kerstvakantie uit komt, 

leest u er meer over. Zet wel alvast in uw agenda: op dinsdag 8 

januari is de opening van ons nieuwe thema. Dan is het 

“Wieltjesdag” en mag elk kind iets met wieltjes mee naar 

school… een fiets, een skatebord, een step…. 

                 

Juf Ellen weer volledig 
voor de klas 
We starten het nieuwe jaar 
goed. Juf Ellen is na de 
kerstvakantie volledig hersteld. 
Op woensdag is zij ambulant, 
voor IB en RT werkzaamheden. 
Op donderdag en vrijdag staat 
ze weer hele dagen voor de 
groep. 

 
Besloten 
Facebookpagina 
Per 1 januari 2019 gaan we 
over op een besloten 
Facebookpagina. Wilt u blijven 
genieten van foto’s die we 
tussendoor plaatsen? Stuur 
dan een vriendschapsverzoek.  

 
Ouderbijdrage 
 
We willen ons onderwijs graag 
extra verrijken met uw hulp. 
Daarvoor gebruiken wij de 
ouderbijdrage. Van de meeste 
ouders hebben we deze al 
mogen ontvangen. Dank u wel! 
Bent u er nog niet aan toe 
gekomen? De vrijwillige 
bijdrage is vastgesteld op  
€ 100,- per kind en mag 
worden overgemaakt op 
NL 11 ABNA 0509 1122 34 
tnv B. van den Boorn ( st 
Spaarnesant, inz OV Cruquis) 
We zijn erg blij met uw 
bijdrage! 
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We wensen u een fijne vakantie, gezellige 

feestdagen en alle goeds voor 2019 !  

Team Cruquiusschool 

 

 

Belangrijke data 
 
Maandag 24 december t/m 
vrijdag 4 januari 
Kerstvakantie. 
 
Maandag 7 januari: 
Samen proosten op het nieuwe 
jaar, om 08.30 uur in de klas 
 
Dinsdag 8 januari:  
Opening nieuwe thema: 
Wieltjesdag! 
 
Maandag 21 januari: 
Overleg ouder – school 
platform 
 
Woensdag 23 januari: 
Start voorleesdagen 
 
Vrijdag 25 januari: 
Studiemiddag. De kinderen zijn 
vanaf 12.00 uur vrij. 
 
Vrijdag 15 februari: 
Verhuisdag. De kinderen zijn 
vrij 
 
Maandag 18 t/m vrijdag 22 
februari: 
Voorjaarsvakantie. De kinderen 
zijn vrij. 
 
Maandag 25 februari: 
Verhuisdag. De kinderen zijn 
vrij. 
 
Dinsdag 26 februari: 
Eerste lesdag op de tijdelijke 
locatie. 
 
 

Contactgegevens: 
 
Cruquiusschool 
Cruquiusstraat 2 
2012GC Haarlem 
023-7440147 
info@cruquiusschool.nl 
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