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Onze nieuwe collega: Fleur 

Beste ouders van de Cruquiusschool, 
 

Mijn naam is Fleur Gelauff, ik ben 
38 jaar en woon met mijn gezin in 
de Koninginnebuurt in Haarlem.  
De afgelopen 8 jaar heb ik met 
veel plezier bij de Europaschool 
in Amsterdam Zuid gewerkt. 
Komend schooljaar kom ik het 
team van de Cruquiusschool 
versterken.  
Ik kijk ernaar uit om de kinderen 
van groep 1/2 les te gaan geven.  
Hartelijke groet, 
Fleur Gelauff 

 

Fleur gaat twee dagen bij ons werken. Zij wordt de nieuwe duo 
collega van Carolina en wordt de juf van groep 1/2A 

De groepsverdeling van schooljaar 
2019-2020: 

De zomervakantie komt snel dichterbij. We zijn blij dat ons 
team voor komend schooljaar compleet is. Met Floor en Fleur 
hebben we twee hele fijne, ervaren collega’s toe kunnen 
voegen aan ons team. Daar zijn we heel blij mee! 

De kinderen van groep 2 komen samen in groep 3. De 
samenstelling van die groep kunt u elke woensdag al zien. Floor 
gaat op maandag t/m donderdag lesgeven in groep 3. Op 
vrijdag staat Marielle voor groep 3. 

De kinderen van groep 1 worden na de zomer oudste kleuters. 
De kinderen die na de kerstvakantie zijn gestart, worden groep 
1 kinderen. Na de zomer stromen er in beide groepen weer 
nieuwe kinderen in. De ouders van de nieuwe kinderen 
ontvangen deze week een brief met daarin de informatie over 
hun klas en de leerkrachten.  

Op woensdag groep 1 en 
groep 2 gesplitst 
  
Elke woensdag gaan de 
kinderen van groep 2 naar de 
klas van juf Marielle en de 
kinderen van groep 1 naar juf 
Suzanne. 
De kinderen leren elkaar goed 
kennen en beginnen echt een 
groep te vormen. En wat 
hebben ze zin in leren! 
 

 
 
Ideeënbox 
 
U weet ons gelukkig goed te 
vinden vinden: voor een 
gesprek of via de mail. Vanaf 
vorige week kunt u ook gebruik 
maken van de ideeënbox. Een 
extra manier om tips en tops 
met ons te delen! U vindt de 
box in de gang, naast de 
gevonden voorwerpen. 
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Juf Carolina en juf Fleur gaan samen groep 1/2 A lesgeven. 
Carolina op maandag en dinsdag, Fleur op donderdag en vrijdag. 

Juf Suzanne en juf Ellen gaan samen groep 1/2 B lesgeven. 
Suzanne op maandag en dinsdag, Ellen op donderdag en vrijdag. 

De splitsing van groep 1 en 2 op de woensdag bevalt ons erg 
goed. De groepsvorming die nu al ontstaat ervaren we als zeer 
positief en we kunnen heel gericht aandacht geven aan de doelen 
van groep 1 en van groep 2. Volgend jaar gaan we de woensdag 
het hele schooljaar op deze manier inrichten. Groep 1 heeft op 
woensdag les van juf Suzanne en groep 2 heeft die dag les van juf 
Marielle. 

De groepsindelingen zijn apart toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 

Verbouwing van de Cruquisschool 
Het werk is nu echt begonnen… om ons schoolgebouw aan de 
Cruquiusstraat is een steiger geplaatst. De materialen van de 
aannemer staan op het plein en de eerste breekwerkzaamheden 
zijn zichtbaar. De planning is nog steeds om in februari 2020 
terug te keren. 

 

  

 

 
Belangrijke data 
 
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 
 
Maandag 24 t/m vrijdag 28 
juni:  
rapportgesprekken. 
 
Donderdag 11 juli: 
Laatste schooldag en 
juffendag. De kinderen zijn om 
12.00 uur vrij. Dan begint de 
zomervakantie 
 

 
 
De data van vakanties en 
studiedagen 2019-2020 vindt 
u naast de klassendeuren en 
op onze website. 
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Beestenboel… 
Wat een geweldig thema hebben we nu. Na de week van de 
insecten, was het de beurt aan de huisdieren. Onze twee 
schoolkatten “Hide & Seek” werden warm ontvangen, voorzien 
van voer en verzorgd in de huishoek. Toen Hide met zijn pootje 
ging trekken, hebben we de dierenarts gebeld. Gelukkig kon ze 
langskomen… Zijn pootje bleek gebroken. Arme Hide! Nadat zijn 
pootje werd verbonden ging het gelukkig snel weer beter met 
hem. Dank je wel dokter Danielle, van Caressadierenziekenhuis 
Haarlem! 

 

  
 
T 
 

 
Tot slot was het de beurt aan de jungledieren. Camouflage, 
schutkleuren en het lied “walking in the jungle” gaven weer een 
nieuwe impuls aan het thema. We hebben ons thema afgesloten 
met een muziekworkshop. “Toffe Teddy” ging over een tocht 
door de jungle. Maurice Vastenouw begeleidde de kinderen 
tijdens het uitproberen van allerlei instrumenten. Samen 
verklankten ze het verhaal. We hebben genoten! 

                                             

 
 
 
 

Nieuw thema: Vakantie! 
 
Vanaf 3 juni gaan we starten met ons laatste thema van dit 
schooljaar: “Vakantie”. Volgende week ontvangt u de themabrief. 
Vakantie plannen, vieren, kamperen, het strand en het zwembad 
staan centraal. Ons uitstapje naar het strand hoort hier natuurlijk 
helemaal bij!  
 

We wensen u een fijn lang weekend! We zien elkaar weer 
op maandag 3 juni. 

Team Cruquiusschool 

 
Ouderhulp op 18 juni: 
 
We hebben nog niet genoeg 
hulp om 18 juni naar het strand 
te gaan. Kunt u een groepje 
kinderen met de auto brengen 
en halen op 18 juni en lekker 
meespelen op het strand? We 
zouden heel blij zijn met uw 
hulp.  
Opgeven kan via de mail of via 
de intekenlijst tegenover de 
klassendeur. Alvast bedankt! 
 
Schoolfotograaf 
 
Op maandag 20 mei is Marijke 
Wentink op school geweest en 
heeft prachtige schoolfoto’s 
gemaakt! De groepsfoto’s 
hangen in de klas ter 
bezichtiging. Elke kind heeft 
een strookje meegekregen 
met daarop de unieke code 
voor de persoonlijke foto’s. 
Via deze inloggegevens kunt u 
de foto’s bestellen. 
http://www.kiekesfotografie
.nl/ 

 
 

 
 
 

 


