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Thema: Vakantie! 

We sluiten het schooljaar af met het thema: “Vakantie!”. Het 
zomerseizoen wordt besproken, op vakantie gaan, kamperen en 
natuurlijk: het strand. Ons jaarlijkse uitstapje  had daar alles 
mee te maken: we hebben genoten op ‘t strand van Zandvoort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar werden we opgewacht door  de piraat van Ahoi! Een 
organisatie die al jaren strandactiviteiten regelt voor scholen. 
Schatgraven, strandspelletjes doen, kijken in het juttersmuseum 
en ook even lekker vrij spelen in het zand. Hoogtepunt was de 
tocht in de strandkar door de branding, kwallen zoeken en 
natuurlijk de schat met ijsjes! We willen alle hulpouders 
ontzettend bedanken. Dankzij jullie is het vervoer naar en het 
toezicht op het strand tot in de puntjes geregeld. Het goede 
weer was een extra cadeautje. Tot aan de zomervakantie 
werken we in de klas verder aan dit thema en werken zo toe 
naar de zomervakantie. 
  

 

Laatste nieuwsbrief 
van dit schooljaar 
 
Voor u ligt de laatste 
nieuwsbrief van dit schooljaar. 
We sluiten het schooljaar 
namelijk af met een laatste, 
speciale foto editie van de 
nieuwsbrief, met daarin een 
overzicht van de mooie 
momenten van dit schooljaar. 
Deze ontvangt u op de vrijdag 
12 juli. 
Eind september komt de eerste 
nieuwsbrief van het nieuwe 
schooljaar uit. 
  

 

Informatie avond 
 
Op woensdag 18 september 
staat onze jaarlijkse informatie 
avond gepland, voor alle 
ouders. Op deze avond hoort u 
alles over de school en wat uw 
kind het komend schooljaar 
kan verwachten. 
We starten om 19.30 uur en 
eindigen uiterlijk om 21.00 uur. 
Mis het niet, en zet de datum 
vast in uw agenda. 
 

 

NIEUWSBRIEF 
              Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid 
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Laatste schooldag 
 
Van de laatste schooldag maken we een feestje. We vieren dan 
“Juffendag”. De juffen trakteren…. Op iets lekkers, maar ook op 
een ochtend vol leuke activiteiten en de kinderen mogen 
verkleed op school komen. Bij deze nieuwsbrief zit een 
uitnodiging. Een tussendoortje is voor deze dag niet nodig.  
Ook een lunchpakket is niet nodig: de kinderen zijn om 12.00 uur 
uit.  
 

Laatste schooldag picknick 

Ons ouder – school platform 

komt met een gezellig initiatief: 

We starten de zomervakantie 

samen! U en uw kind zijn van 

harte welkom op de laatste 

schooldagpicknick. De kinderen 

worden getrakteerd op een ijsje 

en iets lekkers. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur sluiten we samen 

het schooljaar af en feesten we de vakantie in. U komt toch ook? 

Er hangen intekenlijsten tegenover de klassendeuren. Daarop 

kunt u aangeven welk hapje / drankje u meeneemt naar de 

picknick. Verder kunt u in de laatste schoolweek kleden 

achterlaten op school, waarmee we een groot picknickveld 

kunnen creëren op het schoolplein.  

Samen lunchen en dan de zomervakantie starten. We zien u 

graag op de picknick…. 

 
Oudertevredenheidsonderzoek 
 
Vorige week donderdag is er via de mail een 
oudertevredenheidsonderzoek uitgegaan. In samenspraak met 
het ouder – schoolplatform hebben we besloten om ons 
schooljaar met een evaluatie af te sluiten. Via de vragenlijst 
willen we inventariseren hoe u als ouder aankijkt tegen de 
Cruquiusschool. Wat zijn verbeterpunten? Waar bent u tevreden 
over? We horen het graag! We zijn volop in ontwikkeling en 
kunnen uw mening dus goed gebruiken. Het invullen van de 
enquête gebeurt anoniem en duurt een kwartiertje. Doet u 
mee?  
Heeft u de vragenlijst niet gehad? Kijk 
dan even in de spam… 
Alvast heel erg bedankt voor uw 
feedback. 
 

 

 Belangrijke data: 
 
Donderdag 11 juli: 
Laatste schooldag en juffendag. 
De kinderen zijn om 12.00 uur 
vrij. Dan begint de 
zomervakantie 
 
Vrijdag 12 juli t/m zondag 25 
augustus:  
Zomervakantie 
 
Maandag 26 augustus: 
Eerste schooldag 2019 – 2020 
 
Dinsdag 17 september: 
Studiedag. De kinderen zijn 
deze dag vrij. 
 
woensdag 18 september: 
Informatieavond voor alle 
ouders. 
 
Tijdens de studiedagen en de 
vakantie is er de mogelijkheid 
tot opvang bij Op Stoom. 
Daarvoor kunt u contact 
opnemen met Op Stoom: 
023-2302004 
Ook BSO Sportfever heeft de 
mogelijkheid tot opvang tijdens 
studiedagen. 
 

Contactgegevens: 
 
Cruquiusschool 
Nicolaas van der Laanstraat 25 
2013 BL Haarlem 
023-7440147 
info@cruquiusschool.nl 
www.cruquiusschool.nl 
volg ons ook op Facebook 

 
 
 

mailto:info@cruquiusschool.nl
http://www.cruquiusschool.nl/
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Verbouwing 
 

Ondertussen, aan de Cruquiusstraat…. 

Zijn de werkzaamheden in volle gang. 

Dagelijks zijn er acht medewerkers van 

de firma Kernbouw hard aan het werk 

om de school te renoveren.  

De berging van de gymzaal is 

afgebroken, de ramen zijn verwijderd, 

de nieuwe kozijnen staan klaar. Er 

worden nieuwe plafonds aangelegd en 

de muren worden gestript en 

klaargemaakt voor de stukadoor. De 

werkzaamheden liggen op schema.  

 

Grote schoonmaak 
 

Met de zomervakantie voor de deur, willen we ook alle materialen in 

de klas weer schoonmaken. Dan kunnen de kinderen na de 

zomervakantie weer spelen met school speelgoed. In de laatste 

week: maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 juli, zetten we 

speelleermaterialen in het tussen lokaal. We hopen dat er een paar 

ouders willen komen helpen met soppen. Dat kan de hele dag: als u 

uw kind naar school heeft gebracht, tussendoor als u een uurtje over 

heeft of voor u uw kind komt ophalen. Vele handen maken licht 

werk… het zou fijn zijn als er elke dag een aantal ouders zijn om de 

handen uit de mouwen te steken. Wij zorgen voor 

schoonmaakmiddel, handdoeken en zetten de materialen klaar. 

Helpt u mee?? 

 

Kennismaken met Juf Fleur. 
Deze week is juf Fleur even langs geweest om kennis te maken. De 

kinderen én juf Fleur hebben veel zin in volgend jaar! 

 

 
 

We wensen u een fijne week. 

  Team Cruquiusschool 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 


