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Thema: van A naar B afgesloten 

Wat was het een leuk thema! Wat begon met wieltjesdag, is 

uitgewerkt tot een vervoer en verhuisthema. De kinderen 

weten nu alles over fietsen, auto’s, bussen en verhuizen. Het 

paste natuurlijk ook heel goed in de 

situatie. Langzaam werd alles uit de 

klas ingepakt in dozen. En op 13 

februari was het dan zover. We 

mochten gaan kijken op de nieuwe 

locatie. Wat fijn dat er zoveel 

ouders mee liepen. In een 

feestelijke stoet liepen we van de 

Cruquiusstraat naar het 

Garenkokerskwartier. Daar 

aangekomen konden we het nieuwe gebouw bewonderen. Wat 

een licht! Wat een ruimte! Wat boffen we dat we hier de 

komende periode op school mogen zijn.   

Op donderdag kwam het 

verhuisbedrijf en is alles al in 

grote vrachtwagens gegaan. Op 

vrijdag, tijdens de vakantie en 

de eerste maandag hebben we 

hard gewerkt om alles gezellig 

in te richten.  

En afgelopen dinsdag was het dan zover: de eerste schooldag. 

We komen nog wat kapstokken tekort, er lekt hier en daar nog 

wat water…. Maar daar wordt aan gewerkt. De kinderen 

hebben hun nieuwe plek goed gevonden en genieten volop. De 

tussenruimte waar we samen kunnen spelen wordt gretig 

gebruikt. De nieuwe gymzaal is ingewijd en het lopen op de 

trap gaat al fantastisch.  

We gaan het hier erg fijn 

hebben… 

 

 

                 

Vacature nieuwe collega 
 
Eind januari  is de vacature voor 
een leerkracht voor groep 3 
uitgegaan.  
Na de zomervakantie hebben 
we onze eerste groep 3 en 
daarvoor zoeken wij een fijne 
nieuwe collega. Er zijn 10 
sollicitaties binnen gekomen. 
De komende weken hebben we 
gesprekken met kandidaten en 
hopen we een nieuwe collega 
te vinden. We houden u 
natuurlijk op de hoogte! 
 

 
 

 
Rapporten 
 
Op donderdag 14 maart krijgen 
de kinderen een rapport mee 
naar huis. In de week daarna 
hebben we weer 
rapportgesprekken. 
De intekenlijsten hangen vanaf 
donderdag naast de 
klassendeuren. Heeft u het 
rapport nog thuis? Lever het 
dan snel in op school. Dan 
kunnen we het nieuwe rapport 
toevoegen. 
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Dansworkshop 

Het kon niet op deze maand. De moeder van Berend heeft een 

balletschool. Zij bood aan om ons dansles te geven. Tijdens de 

voorleesdagen stond het boek “een huis voor Harry” centraal. 

Daar was een fantastische les bij, die Mathilde aan beide klassen 

heeft gegeven. Wat was dat leuk!! Kijk voor haar balletstudio op 

www.balletstudiokennemerland.nl 

 

 Nieuw thema: welkom in het 

poppentheater 

Vanaf aanstaande woensdag 6 maart starten we met een nieuw 

thema. Daarbij staan poppen centraal. Door het spelen met 

poppen kunnen we aandacht besteden aan allerlei emoties. Een 

verhuizing, nieuwe plekken in de klas, nieuwe kindjes die 

starten… we kunnen het door het spelen met poppen bespreken 

en begeleiden. We gaan poppen maken en een voorstelling 

voorbereiden. Deze week ontvangt u de themabrief met meer 

informatie.  

Groepsapp voor Ouders  

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

toegevoegd wilt worden, kunt u contact opnemen met een van 

de ouders van het ouder- school platform. 

Besloten Facebookpagina 
 

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

We wensen u een fijne week! 

Team Cruquiusschool 

  

Belangrijke data 
 
Woensdag 6 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. 
Elke dag na schooltijd en in de 
avond op woensdag 20 maart 
 
Maandag 25 maart:  
Studiemiddag. De kinderen zijn 
om 12.00 uur vrij. 
 
Vrijdag 12 april: 
Afsluiting van het thema 
poppentheater 
 
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. 
 

Contactgegevens: 
 
Cruquiusschool 
Nicolaas van der Laanstraat 25 
2013 BL  Haarlem 
023-7440147 
info@cruquiusschool.nl 
 
 

 

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

