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Nieuwe website 

Heeft u hem al gezien? Onze 
volledig vernieuwde website? We 
zijn heel trots op het resultaat. 
We hebben de lay out gebruikt 
van het jaarboekje dat vorig jaar 
uitkwam. De informatie is 

helemaal up tot date en de kalender is ook ingevuld en actief. 
Neem dus zeker een kijkje! 
 

Thema huis en thuis 
 
Wat is het genieten met dit IPC thema. Er wordt gebouwd en 
gestapeld. De ene keer wat steviger dan de andere keer…. Punt 
daken, platte daken, verschillende huizen in verschillende 
landen, de inrichting en de onderdelen… alle aspecten van 
huizen komen aan bod. Geïnspireerd door de lessen met 
Reizigster Tanja gaan de kinderen aan de slag.  

Creatief met foto’s en 
papier, op het gebied van 
taal met de uitbreiding van 
hun woordenschat, tijdens 
de rekenles door het 
meten en vergelijken van 
allerlei materialen en 
tenslotte op het gebied 
van Engels met “the tree 
Little pigs and the big bad 

wolf”.   Alles gaat in samenwerking met elkaar en zit vol met zelf 
uitproberen. Wat leren we veel! 
 
Hutten zijn ook huizen… 
lekker bouwen op het 
plein… 
In kleine groepjes mee 
met juf Ellen, om te 
meten en te tekenen, 
net als op een echte 
bouwtekening…. 
We hebben nog volop 
inspiratie.  

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

Leren van ouders…. 
 
Een bezoek van de vader van 
Fenne uit groep 2A, die alles 
weet over huizen bouwen… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid 



Cruquiusschool Nummer 3 31 oktober 2018 

Haarlem  2 

 
 
To  ch sluiten we volgende week vrijdag, 9 november, ons thema 
af. Samen met de kinderen kunt u, met een huizen-lampion, 
langs verschillende “huizen” in de school. Ook alvast een beetje 
oefenen voor 11 november… Loopt en zingt u mee? U bent van 
harte welkom in de klas vanaf 13.45 uur. 
Wilt u uw kind voor deze afsluiting een lampionstokje meegeven 
(voorzien van naam)? 
 

Rapportgesprekken 
 
Alle mooie ontwikkelingen bij de kinderen die we in de klas zien, 
gaan we verwerken in de rapporten. Op vrijdag 16 november 
krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee 
naar huis. De week daarna, van 19 t/m 23 november hebben we 
dan met alle ouders een gesprek over de ontwikkelingen van uw 
kind. De intekenlijsten hangen volgende week naast de 
klassendeur. We voeren alle middagen gesprekken na 
schooltijd. Op woensdagavond zijn we er ook. 
 

Ouder-school platform 
 
Het eerste overleg van ons platform vond 1 oktober plaats. We 
hebben gesproken over praktische zaken zoals de ouderbijdrage 
en de schoolfotograaf. Maar ook over inhoudelijke zaken, zoals 
de verbouwing en de tijdelijke verhuizing die daar bij hoort en 
hoe we die voor iedereen zo soepel mogelijk kunnen laten 
verlopen. 
 
Goed om te weten:  
- de betrokken ouders zoeken een schoolfotograaf uit. 
Deze zal dan aan het einde van het schooljaar op school komen 
en zorgen voor mooie individuele foto’s en een klassenfoto.  
- We hebben met elkaar gesproken over de verhuizing. In 
een volgend overleg bespreken we welke informatie voor 
ouders belangrijk is en op welk moment we kunnen kijken op 
onze tijdelijke locatie. 
- We hebben gesproken over verschillende festiviteiten op 
school. Waar op andere scholen tradities zijn ontstaan en 
verschillende zaken gevierd worden, bouwen we hier aan onze 
eigen tradities. We kiezen als school nadrukkelijk voor 
activiteiten die passen bij het thema dat er op dat moment in de 
groepen speelt. Zo verdiepen we ons onderwijs en verbreden 

 

Belangrijke data 
 
Vrijdag 9 november: 
Afsluiting thema “Huis en 
thuis”. 
 
Vrijdag 16 november: 
Rapporten mee naar huis 
 
Maandag 19 november: 
Start nieuwe thema: Sinterklaas 
 
Maandag 19 t/m vrijdag 23 
november: rapportgesprekken.  
Woensdagavond 21 nov. is de 
gespreksavond  
 
Woensdag 5 december: 
Sinterklaasfeest 
 
Maandag 10 december:  
start thema Kerst 
 
Donderdag 20 december: 
Kerstfeest op school van 18.00 
tot 19.00 
 
Vrijdag 21 december:  
Gezamenlijk de kerstvakantie in 
om 12.00 uur 
 
 

 
 

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

 

mailto:info@cruquiusschool.nl
http://www.cruquiusschool.nl/
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we de kijk op de wereld voor onze kinderen. Zo hebben we dit 
jaar geen aandacht besteed aan dierendag, omdat we met het 
thema “huis en thuis” bezig waren. In het voorjaar hebben we 
het thema “beestenboel” en staan de dieren natuurlijk wél in 
het zonnetje. Sinterklaas en kerst zijn onderdeel van ons 
komende thema “feesten” en vieren we volop. Ook het jaarlijkse 
schoolreisje, aan het einde van het schooljaar, past dus in het 
thema wat dat aangeboden wordt.  
- Als u ideeën heeft, vragen, tips of andere 
gedachtegangen die u met ons wil delen, spreek dan een van de 
betrokken ouders aan. Binnenkort komt er in de hal ook een 
“ideeënbus”. Een initiatief van ons platform, om u nog meer 
mogelijkheden te geven mee te denken. 
 
Het volgende overleg van ons ouder-school platform is op 
maandag 21 januari. 
 

Studiedagen 
 
Afgelopen maandag was er voor het team een studiedag. We 
zijn op scholenbezoek geweest bij “de Duinroos” in Zaandam. 
Een IPC school, waar ze werken met Lijn 3: een leesmethode van 
Malmberg. Daar hebben we een les gezien in groep 3 en hebben 
we gehoord hoe deze methode hen bevalt. ‘s Middags hadden 
we een methode specialist van Malmberg op bezoek, die ons 
meer heeft verteld over de achtergrond van Lijn 3. Volgende 
maand gaan we ons op eenzelfde manier verdiepen in “Veilig 
leren lezen” van Zwijsen. Uiteindelijk moeten we in het voorjaar 
dan een keuze maken voor een methode voor het aanvankelijk 
lezen. Daar willen we ook graag onze nieuwe collega bij 
betrekken. Wie dat wordt is natuurlijk nog helemaal niet 
bekend. In het nieuwe jaar zullen we een vacature uitschrijven 
voor onze mooie school.  
Om voldoende tijd te hebben om een nieuwe collega te vinden, 
is er een kleine aanpassing in de planning van onze studiedagen: 
 
Op vrijdag 25 januari is er een studie middag. De kinderen zijn 
dan vanaf 12.00 uur vrij (en niet de hele dag, zoals in de eerdere 
planning stond) 
 
Op woensdag 29 mei hebben we dan een studie dag en zijn de 
kinderen de hele dag vrij (en niet vanaf 12.00 zoals in de 
eerdere planning stond) 
 
Past u dat ook aan in uw agenda? Alvast bedankt. 

 

We wensen u een fijn weekend! 

Team Cruquiusschool 

 
Fototocht met reizigster Tanja 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hutten bouwen op het plein 


