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Afsluiting thema: Huis en thuis 

Het was een drukte van belang in de gangen. Wat waren er veel 
ouders die samen met ons hetthema kwamen afsluiten. De 

route was vol, maar de 
kinderen enthousiast. In 
6 “huizen” kon worden 
gezongen en iets 
worden verdiend.  
Stalende gezichten en 
prachtige lampions. Een 
mooie afsluiting van 
een project wat erg 
leefde onder de 

kinderen. Dank voor al het enthousiasme en belangstelling! 
 

Thema: Feesten 
 

Hij komt, hij komt… Het gonst in de klassen. 
Wat is het toch spannend als Sint en zijn 
pieten in het land zijn. In de themabrief heeft 
u kunnen lezen wat er allemaal gaat gebeuren 
tijdens dit thema. Afgelopen woensdag 
werden we verrast door een brief van Sint: we 

mochten onze schoen zetten op school! Maar goed dat we 
schoenen hadden beschilderd… Op donderdag 29 november 
hebben we gewacht tot iedereen 
er was. Toen we samen de klas in 
kwamen…. O jee! Wat een 
rommel! De nieuwe pieten 
hadden flink gespeeld en waren 
éven vergeten op te ruimen. 
Gelukkig hadden ze ook iets voor 
alle kinderen achter gelaten…  
Hoogtepunt van het 
sinterklaasthema wordt 
ongetwijfeld het bezoek van Sint 
en Piet op 5 december. 
Daarna bouwen we de spanning af en zetten we maandag 10 
december de kerstboom op in de klas.  
Vanaf 13 december hangen er intekenlijsten naast de 
klassendeur, waarop u kunt aangeven wat u wilt bijdragen aan 

Ouderbijdrage 
 
We willen ons onderwijs graag 
extra verrijken met uw hulp. 
Daarvoor gebruiken wij de 
ouderbijdrage. De brief 
hierover heeft u begin oktober 
ontvangen en zit nogmaals bij 
deze nieuwsbrief. 
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! 
 
 

Conciërge Ruud 
 
Welkom Ruud! Af en toe 
blijven er kleine klusjes liggen 
waar we geen tijd voor 
hebben. We zijn daarom heel 
blij dat Ruud, op vrijwillige 
basis, de school op vrijdag 
komt helpen. Hij zal kleine 
klusje voor de hele school 
doen. Zijn eerste klus was het 
monteren van een haakje aan 
de deur, zodat jullie weer op 
een prettige manier binnen 
kunnen komen. Ruud zal op 
vrijdag ochtend ook bij de deur 
staan. 
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ons kerstdiner. Op 20 december verwachten we de kinderen om 
18.00 uur in feestelijke kleding op school voor het diner.  
 

Herstel juf Ellen 
 
Het gaat goed met juf Ellen. De afgelopen maand is zij op 
donderdag en vrijdagochtend weer gestart voor de groep. In de 
komende maand bouwen we dat verder uit. Na de kerstvakantie 
wordt ze volledig beter gemeld. 
Natuurlijk zijn we heel blij dat Ellen weer volledig hersteld is. 
Tegelijkertijd betekent dat, dat we afscheid moeten nemen van 
Juf Annette, die al vanaf afgelopen voorjaar de vervanging van 
juf Ellen heeft verzorgd. We bedanken haar ontzettend voor alle 
aandacht en inzet van de afgelopen periode. 
 

CJG coach 
 

Even voorstellen: Mijn naam is Yasaman 
Daliri van het CJG Haarlem. Als 
gezinscoach ben ik gekoppeld aan het de 
Cruquiusschool als contactpersoon. 
Wanneer u vragen heeft over de 
opvoeding en/ of de ontwikkeling van uw 
kind, kunt u bij mij terecht. Hoe werkt 
dat? Ieder kind is anders en vraagt 

daarmee een andere benadering of aanpak. Soms gaat dit 
vanzelf en soms zijn hier twijfels of vragen over. Als er twijfels, 
zorgen of vragen zijn bespreekt u deze eerst met de leerkracht 
of iemand van school. Andersom zal de leerkracht bij twijfels of 
zorgen ook eerst met u praten. Wanneer vragen blijven bestaan, 
kan de leerkracht of de internbegeleider, Ellen Pater, een 
gesprek plannen samen met mij. Samen bespreken we de 
situatie en kijken we naar de mogelijkheden voor begeleiding 
vanuit het CJG of een andere organisatie. Meer informatie vindt 
u op het prikbord in de hal van de school.  
 

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.  
 
We maken regelmatig foto’s in de klas. We zoeken naar een 
goede manier om deze met u te delen. Foto’s van grote feesten 
als Sinterklaas, Kerst en een schooluitstapje zullen we via We 
Transfer aan u mailen na de festiviteiten. 
 

We wensen u een heel fijn weekend! 
Team Cruquiusschool 

 

Belangrijke data 
 
Woensdag 5 december: 
Sinterklaasfeest 
 
Maandag 10 december:  
start thema Kerst 
 
Donderdag 20 december: 
Kerstfeest op school van 18.00 
tot 19.00. Gelijktijdig de 
ouderborrel. 
 
Vrijdag 21 december:  
Gezamenlijk de kerstvakantie in 
om 12.00 uur 
 
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 
 
Maandag 21 januari: 
Overleg ouder – school 
platform 
 
Woensdag 23 januari: 
Start voorleesdagen 
 
Vrijdag 25 januari: 
Studiemiddag. De kinderen zijn 
vanaf 12.00 uur vrij. 
 

 
 

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