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NIEUWSBRIEF
Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid

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 zo snel mogelijk doen?
U kunt hiervoor contact
opnemen met de planning van
Op Stoom
BSO Coordinator

Claire.vanderhoorn@opstoo
m.nl
Clustermanager
Patricia.Starrenburg@opstoom
.nl
Wijzigingen of vragen over je
inschrijving?
planning@opstoom.nl
023 – 2302004

Mailadressen en mobiel
De meeste communicatie
verloopt via de mail. Aan het
einde van elke maand onze
nieuwsbrief, maar ook extra
berichten en hulpvragen. Heeft
u een nieuw e-mailadres, of
wilt u een adres toevoegen aan
onze mailgroep? Laat het ons
dan weten.
We horen het ook graag als u
een nieuw mobiel
telefoonnummer heeft.

Haarlem

Welkom terug!
We gaan weer beginnen. Aanstaande maandag start het
nieuwe schooljaar. We hebben er ontzettend veel zin in om u
en de kinderen weer te zien. We gaan er samen een fijn
schooljaar van maken.

Corona
De Coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht. Dat is ook zo
bij ons op school. Alle regels die voor de zomervakantie golden,
blijven van kracht:
Ouders mogen niet de school in. Volwassenen moeten
onderling 1,5 meter afstand houden en dat kunnen we binnen
niet garanderen.
We hebben het brengen van de kinderen anders
georganiseerd dan voor de zomervakantie: U mag uw kind ’s
ochtends naar de voordeur brengen. Daar neemt u afscheid.
Uw kind gaat alleen de school in en loopt naar de klas. Alle
leerkrachten wachten bij de klassendeur om de kinderen te
ontvangen. Het kind hangt zijn jas en tas op en kan de klas in.
Zo voorkomen we lang wachten op het plein. We vragen u
nadrukkelijk om kort afscheid te nemen bij de voordeur en dan
het schoolplein weer te verlaten. Op die manier voorkomen we
drukte op het plein en blijft de looproute vrij. Volwassenen
moeten onderling immers 1,5 meter afstand kunnen houden.
Als de school uit is, komt de leerkracht met de klas naar
buiten en loopt naar een vast punt. Van daaruit zegt het kind
de leerkracht gedag en loopt naar degene die hem/haar
ophaalt. Dan wachten ouders dus buiten het plein. Ook dan
vragen we u meteen weer naar huis te gaan, om ruimte op de
stoep te houden.
Kinderen wassen regelmatig hun handen en in alle
klassen is handgel aanwezig voor extra reiniging tussendoor.
Ook oppervlaktes worden tussendoor gereinigd.
Onze school beschikt over een splinternieuw
ventilatiesysteem. In ons gebouw zijn alleen ventilatiesytemen
aanwezig die 100% lucht afzuigen en 100% schoon inblazen. Er
wordt dus geen lucht gerecirculeerd.
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Juf Marielle
“ Dit schooljaar start ik met het
tweede jaar van de
schoolleiders opleiding. Deze
duurt een jaar. Ik zal om die
reden regelmatig op
donderdagen afwezig zijn. Op
maandag, woensdag en vrijdag
ben ik gewoon op school en
weet u me te vinden… “
Marielle
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We volgen de richtlijnen van het RIVM. Daarop staat het
volgende: Kinderen in groep 1 en 2 mogen naar school met
verkoudheidsklachten, indien zij geen koorts hebben. Kinderen
van groep 3 of 4 die verkouden zijn, mogen niet naar school.
Als er gezinsleden zijn met neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of
smaak, verhoging, koorts of benauwdheid blijven de kinderen
thuis. De gezinsleden laten zich testen. De GGD geeft dan
verdere instructies.
We volgen alle ontwikkelingen natuurlijk op de voet. Als er
aanpassingen komen in het landelijke beleid, passen wij
natuurlijk ook onze maatregelen aan.

Informatieavond
Normaal gesproken hebben wij een informatieavond aan het
begin van het schooljaar. Dat is op dit moment niet mogelijk.

Klassenouders
Elke klas heeft vanaf dit jaar ook
een OR-lid, die aanspreekpunt
is voor de klas:
Voor groep 1/2 A: Marije
(moeder van Feija)
Voor groep 1/2 B: Sandra
(moeder van Julian)
Voor groep 3: Lotte (moeder
van Flore)
Voor groep 4: Maaike (moeder
van Liv)

Omdat we u toch goed willen informeren en vooral ook omdat
we goed in contact willen blijven met u als ouder doen we het
daarom dit jaar als volgt:
Komende week ontvangt u van ons een brief met daarin alle
algemene informatie. Daarnaast is er een stukje specifiek over
het lesaanbod van uw kind. Aanvullend willen we graag met alle
ouders een startgesprek houden. Daarin kunnen we kennis
maken met elkaar, is er ruimte voor vragen en bespreken we
wat we dit jaar gaan doen. Voor die gesprekken nodigen we u
uit op school. Dan is de leerkracht met maximaal twee ouders in
de klas en kunnen we onderlinge afstand waarborgen.
Alle startgesprekken vinden plaats voor 11 september. U
ontvangt een persoonlijke uitnodiging via Teams.

Ouderapp
We zijn in onderhandeling voor
een ouder-school app, die
communicatie makkelijker gaat
maken. Daarover binnenkort
meer!

Teams
In maart zijn we gestart met het werken via
teams. Ieder kind heeft een inlogcode en een
wachtwoord en kan daarmee in het team van
zijn of haar klas. We blijven teams gebruiken.
Om foto’s te delen, maar ook om de uitnodigingen voor het
startgesprek te versturen. Daarom vragen wij u om, samen met
uw kind, het volgende te controleren:
-

Kunnen jullie inloggen op het account van uw kind?

-

Staat uw kind in de juiste groep?

Als u problemen ondervindt, kunt u mailen naar
floor.feijen@spaarnesant.nl. Dan lost zij het samen met u op.
De nieuwe leerlingen krijgen komende week een eigen account.

Haarlem
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Belangrijke data
Vrijdag 11 september:
Studiedag. De kinderen zijn
deze dag vrij.
Vrijdag 9 oktober:
Studiedag. De kinderen zijn
deze dag vrij.
Maandag 12 t/m vrijdag 16
oktober:
Herfstvakantie

Nummer 1

14 augustus 20

Contactgegevens
Voor ziekmeldingen, vragen en informatie kunt u bellen naar
023-7440147 of mailen naar info@cruquiusschool.nl
Als u vragen heeft voor de leerkracht, of informatie wil
doorgeven aan de leerkracht, kunt u hen direct mailen:
Carolina.jonker@spaarnesant.nl
Fleur.gelauff@spaarnesant.nl
Suzanne.blok@spaarnesant.nl’
Floor.feijen@spaarnesant.nl
Ninja.schmidt@spaarnesant.nl

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

Jip.boxma@spaarnesant.nl
Suus.kos@spaarnesant.nl
David.Sprong@spaarnesant.nl
Lisa.peters@spaarnesant.nl

Gym !
Groep 3 en 4 gymmen twee
keer in de week, op maandag
en op donderdag. De kinderen
nemen een extra tas mee, met
daarin gymschoenen en
gymkleren. De eerste
schooldag moeten ze hun
gymspullen meenemen naar
school.

Contactgegevens:

Schoolgids

Cruquiusschool
Cruquiusstraat 2
2012GC Haarlem
023-7440147
info@cruquiusschool.nl
www.cruquiusschool.nl

De schoolgids is af. U vindt daarin alle informatie over de school.
U kunt de schoolgids downloaden via de link op de website:
www.cruquiusschool.nl

Eind augustus komt de
volgende nieuwsbrief uit…

Haarlem

We wensen u een fijn schooljaar!
Team Cruquiusschool
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