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Thema: van A naar B. 

Wat is het een leuk thema! Op dinsdag 7 januari zijn we ons 

thema gestart met Wieltjesdag. Heel veel kinderen kwamen 

“op wieltjes” naar school. Daarmee waren de kinderen meteen 

helemaal betrokken bij het thema. Daarna hebben we onze 

kennis uitgebreid per vervoersmiddel: eerst de fiets, daarna de 

auto en tenslotte de bus en 

verhuiswagens… het staat immers nu écht 

te gebeuren: de verhuizing naar de nieuwe 

locatie. Tijdens dit thema hebben we twee 

keer een techniekles gehad: een les 

bruggen bouwen en een les auto’s maken. 

Hoe kun je een brug steviger maken? En hoe kun je zorgen dat 

je auto sneller gaat? Mooie voorbeelden van ontdekkend leren. 

In de hoeken hebben de kinderen geoefend als fietsenmaker, 

auto ontwerper en zijn er creatieve werkjes gemaakt.  

 

Woensdag 13 februari: naar het 

nieuwe gebouw… 

We sluiten ons thema in stijl af: met verhuisdozen en speelgoed 

uit de klas  lopen we naar de 

nieuwe locatie. Om de route 

veilig te kunnen lopen hebben 

we uw hulp nodig. We lopen 

via de Wilhelminastraat naar 

de Kinderhuisvest en steken 

daar over naar het 

Garenkokerskwartier. We 

hopen dat er veel ouders zijn die de route met ons mee lopen. 

We vertrekken om 13.00 uur. We lopen naar de nieuwe locatie. 

Daar bekijken we samen onze nieuwe klas. Na zo’n wandeling 

staat er voor iedereen iets te drinken klaar. De kinderen gaan 

vanaf de nieuwe klas naar huis. Als u niet mee kunt lopen, kunt 

u uw kind wel op de nieuwe locatie ophalen. De kinderen die 

naar Op Stoom gaan, lopen met hun juf terug naar school. 

                 

Voorleesdagen: 
 
Afgelopen woensdag zijn de 
voorleesdagen gestart. 
Meester Ad las beide groepen 
voor uit het prentenboek van 
het jaar: “een huis voor Harry”  
 

 
 
Vanuit de ouderbijdrage 
hebben wij de prentenboeken 
top 10 kunnen aanschaffen. 
Een mooie aanvulling voor onze 
schoolbibliotheek.  
Dank daarvoor! 

 
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  
ons dan een 
vriendschapsverzoek.  
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Belangrijk: om in te kunnen schatten of er voldoende ouders zijn die 
meelopen om 13.00 uur, willen we u vragen bij de leerkracht aan te 
geven of u wel of niet meeloopt op 13 februari.  
Als u op de fiets naar huis gaat vanaf de nieuwe locatie, vragen we u 
om de fiets vóór de wandeling op de Nicolaas van der Laan straat te 
parkeren. We hopen op een vrolijke, veilige stoet wandelaars naar 
onze tijdelijke nieuwe stek. 
 

Verbouwing 
 
Vanaf dinsdag 26 februari zullen we lesgeven aan de Nicolaas van der 
Laanstraat 25. Onze eigen locatie staat dan leeg. Begin maart starten 
de bouwvakkers dan met de werkzaamheden aan ons pand. Naar 
verwachting duren de werkzaamheden tot eind 2019. Om het ruim in 
te schatten gaan we er nu vanuit dat we na de voorjaarsvakantie van 
2020 terugkeren in een totaal gerenoveerd, prachtig pand aan de 
Cruquiusstraat. 
Op dinsdagavond 12 februari is er een voorlichtingsavond voor de 
direct omwonenden van de school. De architect is op deze avond ook 
aanwezig. U heeft deze informatie al eerder gehad. Mocht u die 
avond verhinderd zijn geweest, kunt u 12 februari aanschuiven. De 
avond start om 19.30 uur. 
 

Verkeer rondom de nieuwe locatie  
 
Onze tijdelijke locatie aan de Nicolaas van der Laanstraat bevindt zich 
midden in een woonwijk. Informatie rondom de verkeerssituatie bij 
de school krijgt u volgende week in een aparte “verhuisbrief”.  
 

Citotoetsen 
 
Via het consultatiebureau, eigen observaties en die van een 

eventueel kinderdagverblijf bleef u tot het vierde levensjaar van uw 

kind goed op de hoogte van zijn of haar ontwikkeling. Dan breekt een 

nieuwe fase aan: de basisschooltijd. 

De school krijgt de hele dag door informatie over wat onze leerlingen 

kunnen en wat ze nog kunnen of moeten leren. Door interactie en 

observaties van hetgeen uw kind dagelijks laat zien krijgen wij een 

goed beeld.  De methode onafhankelijke Cito toetsen zijn voor ons 

een extra hulpmiddel om een nog objectiever en completer beeld te 

krijgen. De opbrengst van deze toetsen, die wij twee keer per 

schooljaar afnemen,  geven ons inzicht hoe de reken- en 

taalontwikkeling van uw kind verloopt. Wat gaat goed en waar liggen 

kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling?  Het resultaat van een 

toets draagt wel bij aan een betrouwbaar beeld, als stukje van de 

puzzel.  De Cito toetsen vormen een onderdeel van ons 

leerlingvolgsysteem. Wanneer je met vaste regelmaat toetst, is er 

 

Kom op tijd! 
 
Ieder ochtend gaat de deur  
om 08.15 uur open. Om 08.30 
uur start de schooldag. 
Het valt ons op dat er steeds 
vaker ouders te laat komen.  
Elke dag hebben we een 
dagprogramma. Voor de rust 
in de klas is het belangrijk dat 
we ook echt om 08.30 uur 
kunnen beginnen. Als het 
belletje gaat, gaan de ouders 
weg en starten we de dag.  
Als u na 08.30 uur komt, zijn 
we al begonnen met werken. U 
kunt u niet meer de klas in om 
uw kind te brengen. 
Als u samen met uw kind de 
dag wil opstarten, bent u vanaf 
08.15 uur van harte welkom in 
de klas.  
We zouden het fijn vinden als 
u daarom weer even op de tijd 
let en er voor zorgt dat uw kind 
om 08.30 uur in de klas is. 
 
 

Vacature voor een 
nieuwe collega  
 
Volgend jaar zoeken we een 
nieuwe collega voor onze 
groep 3 die dan start. De 
nieuwe vacature is afgelopen 
week uitgegaan.  We hopen op 
veel geïnteresseerde 
kandidaten.  
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gedurende de schoolperiode een duidelijke lijn te zien. Zo’n 

leerlijn is belangrijker dan het resultaat van op zichzelf staande 

toetsen. We hebben ervoor gekozen om deze leerlijn te starten 

vanaf midden groep 2. Daarom hebben we de afgelopen maand 

bij de oudste kleuters (leerlingen van groep 2) de Cito toetsen 

voor taal en rekenen afgenomen. De resultaten bespreken we 

met u tijdens de rapportgesprekken half maart. Meestal vormen 

de Cito toetsen een bevestiging van het beeld dat wij reeds van 

uw kind hebben. Wij leggen als leerkrachten en school daarom 

geen extra druk op de toetsen. Wij zien immers veel meer dan 

deze toets scores… 

 

Ouder – school platform 

Afgelopen donderdag was er weer een bijeenkomst van ons 

ouder-school platform. Er is gesproken over de nieuwe 

vacature. Namens de ouders zit Bram van der Gevel bij de 

sollicitatiegesprekken voor onze nieuwe collega. Daarnaast is 

gesproken over de schoolfotograaf, een ideeën box en natuurlijk 

over de zaken rondom de verbouwing en (tijdelijke) verhuizing 

naar de andere locatie. 

Dansworkshop 

Het kon niet op deze maand. 

Op vrijdag 18 januari kregen 

we een dansworkshop 

aangeboden door Dans & 

balletstudio Jolein. Helemaal 

aangepast aan ons thema 

kregen we dansles van juf 

Nadia. Echt heel erg leuk! 

Suzanne: dank voor je 

bemiddeling.  

 De flyer van de dansschool zit bij deze nieuwsbrief.  

Groepsapp voor Ouders 

Er is een groepsapp voor en door ouders. Als u daar aan 

toegevoegd wil worden, kunt u contact opnemen met een van 

de ouders van het ouder- school platform. 

 

We wensen u alvast een fijn weekend! 
Team Cruquiusschool 

 

Belangrijke data 
 
Dinsdag 12 februari: 
Informatieavond 
buurtbewoners verbouwing, 
19.30 uur 
 
Woensdag 13 februari: 
Afsluiting project vervoer en 
kijken op de nieuwe locatie! 
 
Vrijdag 15 februari: 
Verhuisdag. De kinderen zijn 
vrij 
 
Maandag 18 t/m vrijdag 22 
februari: 
Voorjaarsvakantie. 
 
Maandag 25 februari: 
Verhuisdag. De kinderen zijn 
vrij. 
 
Dinsdag 26 februari: 
Eerste lesdag op de tijdelijke 
locatie. 
 
Maandag 4 maart:  
Start nieuwe thema “Doen 
alsof”. 
 
Donderdag 14 maart: 
Tweede rapport van dit 
schooljaar mee naar huis 
 
Vrijdag 15 maart: 
Nationale stakingsdag 
 
Maandag 18 t/m vrijdag 22 
maart: rapportgesprekken 
 
Maandag 25 maart:  
Studiemiddag. De kinderen zijn 
om 12.00 uur vrij. 
 

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