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Op Stoom
Voor de buitenschoolse opvang
werken we samen met Op Stoom.
Zij hebben inpandig een ruimte
om de kinderen op te vangen. Zij
bieden voorschoolse opvang aan
(VSO) vanaf 07.30 uur. Tijdens de
lunch zijn de medewerkers van Op
Stoom in de klassen om de
kinderen te begeleiden (TSO). Na
schoolBjd kunnen kinderen
gebruik maken van de BSO tot
18.30 uur. De kinderen worden
door een medewerker in de klas
opgehaald om 14.15 uur.
U sluit voor alle vormen van
opvang een contract af met Op
Stoom.
Vergeet u niet om in te schrijven?
Inschrijven kan via
www.opstoom.nl.
planning@opstoom.nl
023 – 2302004
Daarnaast werken we voor de BSO
samen met drie externe
opvangorganisaBes. Zij halen de
kinderen om 14.15 uur op.

Sporgever: 023-2100300
Geel Witjes: 023-5515702
Schuylenburcht: 023-5266771

Welkom op de Cruquiusschool
In 2016 zijn we gestart met een nieuwe school in Haarlem: de
Cruquiusschool. Wij zijn onderdeel van de sBchBng
Spaarnesant. Momenteel hebben we alleen een onderbouw:
groep 1, 2, 3 en 4. Elk jaar komt er een groep bij. Volgend jaar
start onze eerste groep 5. In 2024-2025 zijn we een volwaardige
school met groep 1 t/m 8
In deze informaBebrief vindt u alle informaBe over de school
kort samengevat. Voor meer informaBe verwijzen we u naar
onze website www.cruquiusschool.nl. Voor vragen kunt u
natuurlijk ook alBjd bij de leerkracht van uw kind terecht.

PrakBsche zaken
SchoolBjden: We hebben vijf gelijke schooldagen van 08.30 uur
tot 14.15 uur. De deur gaat ’s morgen om 08.15 uur open. U
kunt uw kind bij de voordeur brengen. De kinderen lopen zelf
naar de klas, waar de leerkracht hen ontvangt. Om 14.15 uur
komen de leerkrachten met de kinderen het plein op. De
kinderen zeggen de leerkracht gedag en lopen naar degen die
hen ophaalt. Als ze met iemand anders meegaan dan normaal,
wilt u ons dat dan laten weten via de mail?
Jas en tas: Elk kind twee haakjes aan de kapstok: één voor hun
tas en één voor de jas. Zo kunnen we de planken leeg laten en
ziet het er netjes uit in de gang.
Eten en drinken: De kinderen nemen een tussendoortje mee en
een lunchpakketje (als ze deelnemen aan de TSO) Het
tussendoortje bestaat uit iets drinken en een stukje fruit of
gezonde snack. Tussen 10.00 uur en 10.30 uur eten we het
tussendoortje. De lunch blij] in hun tas. Die pakken de kinderen
om 12.00 uur. De lunch bestaat uit een broodje en wat drinken.
De kinderen mogen geen snoep mee naar school nemen.
Gym: Groep 3 en 4 krijgen twee keer in de week les van onze
vakleerkracht Lisa. Zij gymmen op maandag en donderdag. De
kinderen nemen gymkleding en schoenen mee naar school. Ze
kleden zich om in de kleedkamers. Lange haren graag vast.
Groep 3 en 4 hoeven nog niet te douchen.
De kleuters gymmen op dinsdag en vrijdag. Zij krijgen les van de
groepsleerkracht. Een keer per week een spel les en een keer
per week een les met de toestellen. De kleuters hebben
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MZR
Er is op school een medezeggenschapsraad (MZR), die
gevormd wordt door ouders en
leerkrachten. De MZR bespreekt
beleidszaken die met de school te
maken hebben en hee] op
onderdelen van het beleid
instemmings- en / of adviesrecht.
De MZR beharBgt daarmee
formeel de belangen van allen,
die bij de school betrokken zijn.
In het schooljaar 2020-2021
bestaat de oudergeleding van de
MZR uit Elinor van de GevelMuﬀels en MarBjn Aslander.
Namens het personeel zilen
Suzanne Blok en Carolina Jonker
in de MZR.

OR
De ouderraad houdt zich bezig
met het organiseren van
acBviteiten op school zoals de
sinterklaasviering of een
jaarafsluiBng. Verder beharBgt de
ouderraad de belangen van
ouders bij de direcBe en de
medezeggenschapsraad. Het
innen en beheren van de
vrijwillige ouderbijdrage behoort
ook tot de taken van de
ouderraad. De OR bestaat uit 7
ouders. De voorziler van de OR
is Sandra van Deelen.

Welkom
Wij zorgen samen voor een ﬁjne
Bjd op de basisschool. Hee] u
vragen, ideeën, suggesBes of
opmerkingen? Schroom niet om
deze met ons te delen. Na
schoolBjd is er alBjd ruimte voor
een gesprek.
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gymschoenen op school: elke klas hee] daarvoor een bak. Dan
kunnen we ook extra gymmen als het bijvoorbeeld een
regenachBge dag is. Als uw kind zelf aan en uit kan kleden, mag
er ook gymkleding mee naar school. Anders gymmen de
kinderen in hun ondergoed.
Fietsen en parkeren: De veiligheid
van onze kinderen staat natuurlijk
voorop. Daarom vragen willen we
vriendelijk verzoeken om uw ﬁets
buiten het plein, langs het hek te
parkeren, aan de kant van het water.
Het is ook belangrijk om de ingang
van het plein vrij te houden. Komt u
met de auto? Parkeer dan ook op een veilige plek, zodat ouders
en kinderen er langs kunnen en de ingang van het plein vrij
blij].
Verjaardag en trakteren: Als een kind jarig is, vieren we dat op
school. In de klas mag een traktaBe worden uitgedeeld. We
stellen gezonde traktaBes op prijs. I.v.m. Corona mogen er alleen
voorverpakte traktaBes worden uitgedeeld en gaat uw kind niet
naar andere klassen. De andere leerkrachten van de
Cruquiusschool schrijven wel iets op zijn/haar verjaardagskaart.
Ziek melden: Als uw kind ziek is, horen we dat graag ’s ochtends.
U kunt dat via de telefoon of mail aan ons melden. Tel:
023-7440147 en mail: info@cruquiusschool.nl
Verlof aanvraag: Als u verlof wil aanvragen, kunt u een
verloﬀormulier downloaden van de website. Verlofaanvragen
voor kinderen tot 5 jaar zullen worden goedgekeurd omdat de
kinderen nog niet leerplichBg zijn. We willen hier voor onze
administraBe wel een verloﬀormulier voor ontvangen. Vanaf 5
jaar is het alleen mogelijk om verlof te krijgen onder speciale
omstandigheden. Meer informaBe is te lezen op de website van
de rijksoverheid. hlps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijnkind-buiten-deschoolvakanBes-mee-op-vakanBe-nemen
Gevonden voorwerpen: Er blijven regelmaBg vestjes, jassen en
andere dingen op school liggen. We hebben een gevonden
voorwerpen bak in de gang beneden. Na elke vakanBe brengen
we de spullen die er in zilen naar de Schalm.
Speelgoed: In de klassen hebben wij voldoende materialen om
mee te spelen. Speelgoed van thuis mag op de dag voor de
kerstvakanBe en op de dag voor de zomervakanBe mee naar
school. Om teleurstellingen van verloren of kapot speelgoed te
voorkomen, mag er op alle andere dagen geen speelgoed van
thuis mee naar school
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Vrijwillige ouderbijdrage
De overheid betaalt de
basisvoorzieningen die nodig zijn
om basisonderwijs mogelijk te
maken. Hoeveel de school van
het Rijk ontvangt hangt met
name af van de gemiddelde
groepsgroole. Hiermee worden
de basisvoorzieningen betaald:
leerkrachten voor de groep, de
leermiddelen en het gebouw. De
Cruquiusschool wil graag
kwaliteit en extra voorzieningen
bieden. De extra's worden
geﬁnancierd middels de
vrijwillige ouderbijdrage.
De ouderbijdrage wordt besteed
aan:
- Vieringen onder schoolBjd
en de aan-kleding van de
klas en het gebouw voor /
Bjdens deze vieringen
- EducaBeve uitstapjes
- Aanvullingen op het onderwijsprogramma: te
denken aan gastlessen van
een specialist of vakdocent.
- InformaBevoorziening voor
ouders. O.a. de website.
Aan het begin van het schooljaar
ontvangt u een verzoek om de
ouderbijdrage over te maken op
het rekeningnummer van de
Ouderraad.
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AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, is op 25
mei 2018 in de Europese Unie van kracht geworden.
SBchBng Spaarnesant hecht grote waarde aan een veilige leeren werkomgeving voor de leerlingen en het personeel. Hiervoor
is het privacy- en veiligheidsbeleid van Spaarnesant in mei 2018
aangepast.
Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Meer
informaBe over privacy kunt u lezen op de website van
Spaarnesant, de website van de Cruquiusschool en in de
schoolgids.
Op de Cruquiusschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van
uw kinderen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens
als dat nodig is voor het leren door en begeleiden van onze
leerlingen en voor de organisaBe die daarvoor nodig is. De
meeste gegevens ontvangen wij van u bij inschrijving op onze
school. Ook houden wij digitaal de leerprestaBes en
ontwikkelingen van uw kind bij in een leerlingdossier. Deze
gegevens gebruiken wij, beveiligd, voor onze administraBe,
digitaal leermateriaal, gegevens voor een klassenlijst en voor
publicaBe op de website. Voor deze zaken gee] u als ouder
toestemming. Dat gaat via een toestemmingsformulier. Deze
worden aan alle nieuwe leerlingen verstrekt.
U mag natuurlijk alBjd en op elk moment terugkomen op de
door u gegeven toestemming. Wij herinneren u hier jaarlijks aan
in onze schoolgids en in deze nieuwsbrief.

IPC
De basis van ons aanbod wordt gevormd door
IPC. InternaBonal Primairy Curriculum is een
methode die kinderen helpt te werken aan hun
zelfvertrouwen en waarbij ze volop hun eigen
talenten ontdekken. Het is daarbij onmisbaar
dat kinderen ook begrip voor elkaar leren
hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun
klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg.
Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij
onmisbaar. IPC biedt een combinaBe tussen relevante kennis,
vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan
met de complexiteit van de 21e eeuw. Binnen IPC werken we
met thema’s. Binnen elk thema komen alle zaak- en creaBeve
vakken aan bod. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar
zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien
tussen de vakken, nemen acBever deel aan het onderwijs en
leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
De thema’s hebben een vaste structuur. Elk thema wordt op een
inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om
kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de
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Ouders op de hoogte
We houden u op verschillende
manieren op de hoogte.
Mail: de meeste informaBe delen
we met u via de mail. Aan het
eind van elke maand verschijnt
onze nieuwsbrief. Losse
mededelingen of hulp-vragen van
onze kant gaan ook via de mail.
Website: alle algemene informaBe over de school vindt u
op de website:
www.cruquiusschool.nl
Schoolgids: alle informaBe vindt
u ook in onze schoolgids. Deze is
te downloaden op de website
Dit schooljaar gaan we bovendien
werken met een ouder - school
app.

Bereikbaarheid
We vinden het belangrijk dat we
u kunnen bereiken als dat nodig
is. Daarom is het belangrijk dat
we het goede e-mailadres
hebben en een telefoonnummer
waarop te bereiken bent.

Contactgegevens
Cruquiusschool
Cruquiusstraat 2
2012GC Haarlem
023-7440147
info@cruquiusschool.nl
www.cruquiusschool.nl
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‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Dan
volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’.
Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op
onderzoek uit te gaan en het thema te verkennen en uit te
diepen. Binnen de kleutergroepen draait het om spelend leren.
De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te
helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de
leeropbrengst gevierd wordt.

Engels
Vanaf groep 1 is er dagelijks aandacht voor het Engels. Als de
leerkracht het Engelse beertje om hee], is Engels de voertaal.
We werken gericht aan het vergroten van de woordenschat en
sBmuleren kinderen in het Engels te praten.

Leerlingvolgsysteem
Tijdens het spelen en werken observeren wij
de kinderen. We registreren hun
ontwikkelingen in “Inzichtelijk”. Inzichtelijk is
een observaBe en registraBesysteem. De
leerlijnen worden hierin uitgezet. Leerdoelen,
groepsplannen en persoonlijke ontwikkelingen komen in dit
systeem samen.
Vanaf groep 3 werken we met het registraBe systeem Esis.
Daarin worden
observaBes en resultaten
geregistreerd.
Aanvullend nemen we
vanaf groep 3 twee keer
per jaar de CITO toetsen
af.
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. Dat is een
geschreven verslag waardoor u inzicht krijgt in de vorderingen
van uw kind. Na elk rapport hebben we een rapportgesprek
waarin we het rapport met u bespreken. Dit jaar gaan wij een
porgolio ontwikkelen. De porgolio’s gaat het huidige rapport
vervangen.

Gedrag
We hebben op school 11 gedragsregels: “De elf van jezelf”. Deze
gedragsregels worden structureel aangeboden in de groep. In de
loop van het schooljaar worden deze regels ook visueel gemaakt
in alle klassen.
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