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De eerste schoolmaand…. 

De eerste schoolmaand zit er alweer op. Wat zijn we goed 
gestart samen.  

 
 De informatieavond van 18 september 
was druk bezocht. Door technische 
problemen zaten we op de kleine 
stoeltjes in de kleutergroep. Maar 
Christy, trainer van IPC Nederland, wist 
iedereen betrokken en actief te houden. 
Het was een vol programma, waarbij 
jullie veel gehoord hebben over de 

opbouw en de principes van IPC. Dank voor de betrokken 
houding van alle aanwezigen!  Voor degene die er niet bij 
waren is afgelopen week de 
ouderfolder IPC uitgedeeld. Voor 
alle ouders was er een 
informatiebulletin, met daarin alle 
praktische zaken over de  
keutergroepen. Mocht u deze niet 
ontvangen hebben, kunt u terecht 
bij de leerkracht van uw kind. 
 
Ook hebben we de eerste studiedag alweer achter de rug: deze 
stond in het teken van Engels en IPC. We hebben het eerste 
thema voorbereid en gesproken over een rijke leeromgeving. 
Centraal stond vooral het inrichten van de hoeken om zo 
gericht te werken aan leerdoelen binnen het spelend leren. 
Heel inspirerend allemaal. De rol van het Engels binnen het 
thema en het pre - teachen van Key words, ook weer passend 
binnen het thema, maakte de dag compleet. 
 

Maar veel belangrijker dan de 
informatieavond en de studiedag zijn de 
kinderen! Weer terug op school na de 
zomervakantie, of voor het eerst gestart op 
de basisschool. Wat fijn om ze bezig te zien 
in de groepen. Sprankelend of nog een 
beetje verlegen, ondernemend, vol verhalen 
en samen spelend met elkaar. 

Extra parkeercontroles 
 

Onze school staat in een gebied 
waar parkeren voor 
vergunninghouders geldt. Met 
name bij het uitgaan van de 
school is het druk met auto’s. 
Buurtbewoners hebben bij 
parkeerbeheer gevraagd om 
strengere controle, met name 
op het tijdstip dat de school 
uitgaat. Houdt u daar dus 
rekening mee als u uw kind met 
de auto ophaalt. 

 
AVG 
 
We laten u als ouder graag 
meegenieten wat er in de klas 
gebeurd. Daarvoor gebruiken 
wij foto’s, die we op facebook, 
de nieuwsbrief en de website 
gebruiken. Daarvoor hebben 
we uw toestemming nodig. 
Denkt u nog even aan het 
formulier? We ontvangen het 
graag van u terug. Meer 
informatie vindt u op de 
website. Voor een 
antwoordformulier kunt u 
terecht bij de leerkracht. 

 
TSO 
 
Als uw kind luncht op school, 
sluit u daarvoor een contract af 
met Op Stoom. Als u dat nog 
niet heeft geregeld, wilt u dat 
dan voor de herfstvakantie 
doen? 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid 
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Via de website, Facebook en de 
nieuwsbrieven laten we u meegenieten van 
al die prachtige momenten. Op de leerwand 
vind u veel van de ontdekmomenten uit het 
project terug. Momenten van verbazing en 
verwondering. Van uitproberen en leren. 
We genieten met de kinderen mee! 
 

 

Nieuw thema: Huis en thuis.  
  
U heeft er in de themabrief alles over kunnen lezen: we zijn 

gestart met ons eerste IPC thema 

van dit jaar. De introductie met 

huizen op streetview was erg leuk. 

De herkenning en verbazing om je 

eigen huis op het scherm te zien was 

een mooie uitnodiging tot een 

gesprek! In de leerplaatsen wordt 

volop gespeeld, geleerd en 

nagedaan… De bouwmaterialen 

stromen binnen en leidden tot 

prachtige experimenten. De betrokkenheid en het 

enthousiasme zijn erg groot! 

Reizigers… 

Ook dit jaar gebruiken we een deel van de ouderbijdrage om 
reizigers van Op Stoom in te zetten ter verdieping van ons 
thema. De komende 3 weken gaat juf Tanja met de kinderen 
werken over huizen. De eerste les bestaat uit een wandeling 
door de buurt, waar we foto’s gaan maken van de verschillende 
huizen. In de lessen daarna gaan we meer kunstzinnig aan de 
slag rondom huizen. De lessen zijn op woensdag 3, 10 en 17 
oktober… Hulp van ouders is welkom! Voor groep 1/2 A van 
09.00 uur tot 10.00 uur en van 10.15 uur tot 11.15.uur. Voor 
groep 1/2 B van 13.00 uur tot 14.00uur. 

Juf Ellen en extra handen 

Juf Ellen is nog herstellende van een ingreep aan haar schouder. 
Het gaat momenteel gelukkig erg goed met haar. Ze is daarom 
wel drie dagen op school. Ze staat dan niet voor de groep, maar 
richt zich op haar taken als interne begeleider van de school. Als 
onderdeel daarvan is zij bezig met het opzetten van extra 
impulsen van ons onderwijs. Met kleine groepjes kinderen werkt 
zij buiten de klas aan extra begeleiding en verdieping. De 
komende week start zij met het werken in kleine groepjes. 

 

Ouderbijdrage 
 
We willen ons onderwijs graag 
extra verrijken met uw hulp. 
Daarvoor gebruiken wij de 
ouderbijdrage. De brief met de 
uitleg hierover is deze week via 
de mail verspreid. We zijn erg 
blij met uw bijdrage! 
 

Belangrijke data 
 

Maandag 1 oktober: 
Eerste vergadering van het 
ouder-school platform 
 
Woensdag 3, 10 en 17 oktober: 
Workshops met reiziger Tanja. 
 
Maandag 22 t/m vrijdag 26 
oktober: 
Herfstvakantie. 
De kinderen zijn dan vrij. 
 
Maandag  29 oktober: 
Studiedag team. De kinderen 
zijn dan vrij. 
 
Vrijdag 9 november: 
Afsluiting thema “Huis en 
thuis”. 
 
Tijdens de studiedagen en de 
herfstvakantie is er de 
mogelijkheid tot opvang bij Op 
Stoom. Daarvoor kunt u contact 
opnemen met Op Stoom: 
023-2302004 
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Nieuwe tekening… 

De tekeningen van de bouwplannen zijn voorgelegd aan de 
gemeente ter goedkeuring. De stadsarchitect wilde een paar 
kleine aanpassingen aan de tekeningen. Met deze aanpassingen 
zijn de plannen goedgekeurd en kunnen we begin 2019 van 
start! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

We wensen u een fijne week! 

Team Cruquiusschool 

Ouder – school platform 
 
Vandaag, maandag 1 oktober,  
is het eerste overleg van het 
ouder school platform. Op de 
agenda staan o.a de besteding 
van de vrijwillige 
ouderbijdrage, de 
schoolfotograaf en de 
verbouwing.  
 

 
 

Contactgegevens: 
 
Cruquiusschool 
Cruquiusstraat 2 
2012GC Haarlem 
023-7440147 
info@cruquiusschool.nl 
www.cruquiusschool.nl 
volg ons ook op Facebook  
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