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Thema: welkom in het poppentheater 

De maand Maart was een maand vol veranderingen:  we zitten 

nu in het prachtige gebouw aan de Nicolaas van der Laanstraat, 

de klassen zijn opnieuw ingericht en de kinderen hebben een 

nieuwe plek gekregen. Wat doen de kinderen het fantastisch! 

Ze weten de weg in het gebouw, lopen rustig op de trap en 

genieten van het mooie plein. Om ze te helpen hierin hun weg 

te vinden hebben we bewust gekozen voor ons nieuwe thema: 

door middel van het spel  met de 

poppen en aandacht voor alle 

emoties kunnen we ruimte geven 

aan wat er onder de kinderen leeft.  

Er worden mooie verhalen 

gespeeld met de zelfgemaakte 

stokpoppen, in onze eigen 

theatertjes en poppenkasten. We 

hebben de emoties leren kennen, 

leren tekenen en geleerd hoe je ze 

kunt herkennen en uiten. 

De komende week gaan we aandacht besteden aan schaduwen 

en schaduwspel. Weer een nieuwe impuls aan het spel. 

Dramalessen van juf Marente 

Juf Marente, dans en 

dramadocente en reiziger bij Op 

Stoom komt de kinderen drie 

weken lang 

les geven. 

Emoties en 

spel spelen 

hier ook een grote rol bij. Afgelopen dinsdag 

was de eerste les. Dat was genieten! Het 

resultaat van de lessen en alles wat we in de 

klas hebben gedaan kunt u bewonderen 

tijdens de afsluiting van ons project, op 

vrijdag 12 april. U bent vanaf 13.30 uur van 

harte welkom in de groep. Daar laten we u 

zien wat we geleerd hebben. 

Rapporten 
 
De rapporten zijn de afgelopen 
maand uitgedeeld en met alle 
ouders hebben we mooie 
gesprekken gevoerd over de 
ontwikkelingen van jullie 
kinderen. Wat zijn we trots op 
de resultaten en de groei van 
onze kanjers.  
 

Screening schoolarts 
 
Op donderdag 16 mei komt de 
schoolarts op school voor de 
screening van de oudste 
kleuters. Het gaat dan om de 
controle van ogen en oren. Er is 
ook een ouder vragenlijst. Deze 
krijgt u maandag 6 mei mee 
naar huis. U heeft dan een week 
de tijd om deze in te vullen.  
De screening zelf vindt gewoon 
op school en onder schooltijd 
plaats 
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 Voorbereidingen voor groep 3 

Volgend jaar ontstaat onze eerste groep 3. We zijn druk bezig met 

de voorbereidingen. De vacature is gedeeltelijk gevuld. We zijn heel 

blij dat juf Floor ons team komt versterken! Binnenkort stelt zich aan 

jullie voor. We zijn nu nog bezig om een leuke collega te vinden 

naast Floor. 

Om de kinderen ook goed voor te bereiden op groep drie gaan we 

na de meivakantie één dag in de week de kinderen in groep 1 en 

groep 2 verdelen. Op die manier kunnen we aan beide groepen 

gericht aandacht geven. In groep 1 aan de ontwikkelingsdoelen van 

groep 1 en in groep 2 kunnen we werken aan groepsvorming en de 

voorwaarden voor groep 3. 

We zullen de groepen op de woensdagen zo indelen. Vanaf 

woensdag 8 mei mogen de kinderen van groep 2 naar juf Marielle en 

de kinderen van groep 1 naar juf Suzanne.  

Sportochtend op vrijdag 19 april 

      

Op vrijdag 19 april organiseren we een sport en spelochtend. Op 
deze feestelijke ochtend zijn er tussen 08.45uur  en 11.45 uur 
verschillende rondes met spelletjes. Tussendoor zijn er natuurlijk 
ook pauzemomenten. Bij goed weer zijn de spelletjes op het plein. 
Bij slecht weer gebruiken we de gymzaal en de klaslokalen. 

Om de dag goed te laten verlopen hebben we uw hulp nodig! In de 
eerste plaats hebben we ouders nodig die een groepje kinderen 
willen begeleiden. Onze ervaring leert dat kinderen zich wat anders 
kunnen gedragen als zij bij hun ouder in het groepje zitten, dus dat 
doen we liever niet. We zoeken  6 ouders per klas om een groepje te 
begeleiden. 
Een van de spelonderdelen is schminken. Hiervoor zoeken we 3 
ouders.  
Verder is het fijn als er 3 ouders zijn die de catering willen verzorgen: 
de ouders van koffie/thee/water voorzien en ervoor zorgen dat de 
groepjes kinderen in de pauze ook hun natje en droogje krijgen. Op 
deze manier is het fijn dat de leerkrachten rond kunnen lopen, 
complimenten uit kunnen delen en kunnen ingrijpen bij 
calamiteiten.  

 

Belangrijke data 
 
Vrijdag 12 april: 
Afsluiting van het thema 
poppentheater om 13.30 uur. 
 
Vrijdag 19 april (goede vrijdag): 
Sportochtend. De kinderen zijn 
om 12.00 uur vrij 
 
Maandag 22 april t/m zondag 5 
mei: meivakantie. De kinderen 
zijn vrij. We zien jullie graag 
weer op maandag 6 mei. 
 
Maandag 20 mei: 
Schoolfotograaf 
 
Dinsdag 28 mei  
Muziekworkshop  
 
Woensdag 29 mei: 
Studiedag, de kinderen zijn de 
hele dag vrij. 
 
Donderdag 30 & vrijdag 31 mei 
Hemelvaartsweekend,  
de kinderen zijn vrij 
 
Maandag 10 juni: 
Tweede Pinksterdag,  
de kinderen zijn vrij. 
 
Dinsdag 18 juni:  
Jaarlijkse uitstapje…. 
 
Vrijdag 21 juni: 
Laatste rapporten uit 
 

Contactgegevens: 
 
Cruquiusschool 
Nicolaas van der Laanstraat 25 
2013 BL  Haarlem 
023-7440147 
info@cruquiusschool.nl 
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Leuk en fijn als u mee wilt doen! U kunt zich opgeven via de 
mail, of zich inschrijven op de intekenlijsten die vanaf maandag 
bij de klas hangen. We hopen op een feestelijke ochtend vol zon 
en spelplezier. 
 
Vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij en begint de meivakantie! 
 

Schoolfotograaf 

De ouders van het ouderplatform zijn nauw betrokken geweest 

bij het vinden van een schoolfotograaf. Op maandag 20 mei 

komt Marijke Wentink van Kiekes fotografie op school om foto’s 

te maken. Er worden klassenfoto’s en individuele foto’s 

gemaakt. Tussen 08.30 uur en 09.00 uur is er ook de 

mogelijkheid om broertjes en zusjes samen op de foto te laten 

gaan. Ook als er jongere broertjes of zusjes zijn, die nog niet op 

school zitten. U moet dan als ouder zelf aanwezig zijn met de 

gewenste gezinsleden. Om hiervoor een planning te kunnen 

maken, moet u zich hiervoor opgeven. Wilt u dat uw kinderen 

samen op de foto gaan? Geef dat dan vóór vrijdag 12 april door 

via de mail: info@cruquiusschool.nl. 

Voor meer informatie over de fotograaf kunt u kijken op:  

http://kiekesfotografie.nl/ 

 

Verbouwing Cruquiusstraat 

De afgelopen week is de zolder al leeggehaald en is er al puin 

afgevoerd. Komende week gaan ze echt beginnen. Ons eigen 

pand word verbouwd door de firma Kernbouw. Vanaf 

aanstaande maandag zult u dus busjes zien staan op het plein 

en gaat de renovatie echt starten. We verwachten nog steeds 

dat we in februari 2020 terug kunnen keren naar ons pand. We 

houden u natuurlijk op de hoogte van de stappen die er 

gemaakt worden. 

 

We wensen u een fijn weekend! 

Team Cruquiusschool 
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