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OR en de ouderbijdrage
Vanaf januari van dit jaar is de
Ouderraad (OR) actief. Zij
beheren onder andere de
vrijwillige ouderbijdrage. Op 2
september hebben zij hun
eerste overleg van dit
schooljaar. Bij deze
nieuwsbrief ontvangt u van
hen de brief over de
ouderbijdrage.
We willen ons onderwijs graag
extra verrijken met uw hulp.
Daarvoor gebruiken wij de
ouderbijdrage. De komende
toneel workshop van de
kleuters en kunstlessen voor
groep drie en vier worden hier
onder andere van bekostigd.
U Kunt de OR bereiken via een
OR@cruquiusschoool.nl

Mooie Kick off
We zijn het schooljaar begonnen. Groep 4 is goed gestart, net
als de beide kleutergroepen en groep 3. Onze nieuwe collega’s
zijn enthousiast aan de slag gegaan en voelen zich al helemaal
thuis. De eerste weken hebben we met de kinderen vooral
gewerkt aan de groepsvorming. Alle regels en afspraken binnen
de school zijn weer geoefend en we zijn klaar voor ons eerste
IPC thema. De groepen zijn bovendien ook begonnen met de
startgesprekken en u heeft allemaal een brief met alle
algemene informatie ontvangen.
Het team heeft volgende week de eerste studiedag van dit jaar,
waarbij we ons buigen over onze visie en de daaruit
voorkomende doelen van dit schooljaar…
Natuurlijk houdt het virus ons ook bezig. Verderop in de
nieuwsbrief vindt u nogmaals de regels voor wel of niet naar
school mogen. Gelukkig zien we onze groepen bijna compleet
en gezond op school. Wat een mooie start van dit schooljaar!

samenwerken
Groep 4: samengestelde woorden maken

Spelen en werken in groep 1/2 A
Hard aan het werk in groep 3
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Belangrijke data
Donderdag 10 september:
Sportdag
Vrijdag 11 september:
Studiedag. De kinderen zijn
dan vrij.
Maandag 14 september:
Start van het thema Welkom in
de wereld / Wie ben jij?
Woensdag 16, 23, 30
september en 7 oktober:
Toneelworkshop groep 1/2
Vrijdag 9 oktober:
Studiedag. De kinderen zijn
dan vrij.
Maandag 12 t/m vrijdag 16
oktober
Herfstvakantie. De kinderen
zijn dan vrij.

Tijdens de studiedagen en in
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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Nieuw thema
Op 14 september starten we met ons eerste IPC thema. In de
kleutergroepen “Welkom in de wereld” en in groep drie en vier:
“Wie ben jij?”
Komende week ontvangt u de eerste themabrief van dit jaar,
met daarin alle details over wat we dit thema gaan doen. Voor
alle groepen zijn er twee workshops op school. Voor de kleuters
een workshop toneel en voor de groepen 3 en 4 een workshop
kunst. Beide zullen verrijkend zijn voor het thema waar we aan
werken. Verder gaan we bij de kleuters meten en alles leren
over groeien en de dingen die we allemaal geleerd hebben
vanaf het moment dat we werden geboren. Het
consultatiebureau staat centraal. In de groepen drie en vier
gaan we kijken naar onszelf: naar onze emoties, ons lijf en de
dingen waar we goed in zijn. We maken ook een zelfportret.
Kortom: in het eerste thema staat uw kind centraal. We delen
zeker foto’s via teams om u mee te laten genieten.

Sportdag
Dit jaar hebben we onze jaarlijkse sportdag aan het begin van
het schooljaar gepland. Dan is groepsvorming en leren
samenwerken van groot belang voor het vormen van de klas en
vriendschappen. Samen sporten kan daar bij ondersteunen. Op
donderdag 10 september is daarom onze jaarlijkse sportdag.
Vanwege Corona organiseren we dit op school, met begeleiding
van de leerkrachten en onderwijsassistenten. De gewone
lestijden zijn van kracht. Zowel de kleutergroepen als de
groepen drie en vier gaan aan de slag met allerlei
sportactiviteiten in de gymzaal, buiten en in de klaslokalen. Wilt
u uw kind deze dag kleding aangeven waarin ze makkelijk
kunnen bewegen?

Bibliotheek

Corona regels

Kinderen t/m 18 jaar zijn gratis
lid van de bibliotheek. Je
betaald alleen € 2,50
inschrijfkosten. Op school is
een flyer beschikbaar waarmee
je je gratis inschrijft en een
eigen pas krijgt voor uw kind.
Dan kunt u samen geniet van
boeken en verhalen

We houden ons op school aan alle voorschriften van het RIVM.
Zo desinfecteren de kinderen na het buitenspelen en na
toiletbezoek hun handen en gebruiken we papieren
handdoekjes. De tafels, trapleuningen en deurknoppen worden
met een oppervlakte spray schoongemaakt en de volwassenen
in de school houden onderling anderhalve meter afstand. Er
komen zo min mogelijk volwassenen in de school, alleen op
afspraak en liefst na schooltijd. Het ventilatiesysteem is nieuw
en zuigt 100% lucht af en blaast 100% schone lucht in. Er
wordt ook extra geventileerd door de ramen open te zetten.
Wanneer moet uw kind thuisblijven? (van de site van het RIVM)
Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius?
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En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je
testen* en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het
huishouden blijft thuis.
Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19,
blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg je klachten? Dan
laat je je testen.
Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen
met verkoudheidsklachten naar school en naar de
buitenschoolse opvang, als zij geen koorts hebben. Dit geldt
niet als:
Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe
coronavirus heeft.
Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of
benauwdheid.
Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind
te laten testen.
Alle kinderen die hoesten, benauwd zijn of andere klachten
hebben die bij COVID-19 kunnen passen (dus ook kinderen die
in groep 1 of 2 zitten), moeten thuisblijven tot de klachten over
zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden.
Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten
heeft.
We zijn een kleine school. Mocht een van de leerkrachten ziek
worden of thuis moeten blijven, hebben we weinig
mogelijkheden om vervanging te regelen. We proberen
natuurlijk te voorkomen dat er een klas naar huis gestuurd moet
worden, maar dat kan in geval van nood wel voorkomen. U
wordt dan zo snel mogelijk geïnformeerd via de mail en/of
telefoon. Het is belangrijk dat we de goede telefoonnummers
hebben, waar ook op wordt opgenomen.

Medezeggenschapsraad
Even een bericht van onze kant om jullie even bij te praten over
wat er gebeurde sinds jullie ons ( Elenor Muffels en Martijn
Aslander) kozen voor de MR. We trapten begin dit jaar af met
een opstartbijeenkomst met de ouderraad, de
medezeggenschapsraad en de directie van de school. Die was
vooral bedoeld ter kennismaking en als voorlichting over wat de
functie van beide raden is. Daarna kwamen we nog een paar
keer als MR samen om rustig een werkzame MR op te starten.
Vooral procedurele zaken als het opstellen en vastleggen van
een reglement met daarin alle bevoegdheden en dergelijke
kwamen daarbij aan de orde. Toen was het ineens Corona-tijd
en gebeurde er een tijdje niet veel. Vlak voor de zomer heeft de
MR wel de schoolgids doorgenomen en vastgesteld en is het
jaarplan 2020-2021 goedgekeurd en vastgesteld.
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Spaarne kids.
Theaters, musea, muziekles,
sportverenigingen, theater-, en
musicalscholen enz, ze hebben
allemaal last van de
overheidsmaatregelen. Maar
desondanks merken wij dat zij
hun uiterste best doen hun
activiteiten door te zetten. Dat
is moedig en in meerder
opzicht broodnodig. Wat is
anders een maatschappij
zonder de mogelijkheid tot
culturele, sportieve en
muzikale expressie?
Spaarne Kids informeert
ouders over deze regionale
activiteiten op het gebied
van Cultuur, Sport, Toneel,
Muziek, Natuur en Spel. Zie de
nieuwe editie, met een
programma voor de maand
september, via
https://bit.ly/2EPVd2r
De activiteiten in deze uitgave
passen uiteraard binnen de
laatst afgekondigde
maatregelen van de overheid.

Contactgegevens:
Cruquiusschool
Cruquiusstraat 2
2012 GC Haarlem
023-7440147
info@cruquiusschool.nl
www.cruquiusschool.nl
volg ons ook op Facebook
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Tot dusver zijn we als MR nog niet betrokken geweest bij
adviezen over personele zaken en dergelijke, maar op maandag
21 september staat de eerste vergadering van dit schooljaar
gepland en pakken we de draad opnieuw op. Zodra er nieuws is
zullen we dat laten weten. Elenor en Martijn zijn beiden een
paar dagen per week aanspreekbaar bij het wegbrengen van
onze kinderen, en per mail bereikbaar (via:
mr@cruquiusschool.nl) mochten er vragen zijn. Namens de
school zitten Suzanne Blok en Carolina Jonker in de MR.

Hoofdluis
Normaal gesproken worden de kinderen na elke vakantie
gecontroleerd op hoofdluis. Nu de aanwezigheid van ouders in
de school beperkt is, en we onderling anderhalve meter afstand
moeten houden, is er geen luizencontrole. Wilt u kind thuis zelf
controleren op hoofdluis? Mocht uw kind hoofdluis en/of neten
hebben, laat het ons dan weten. Als uw kind behandeld is, mag
hij/zij gewoon naar school.
Meer informatie op https://www.rivm.nl/hoofdluis

Ouderapp
Momenteel gaat alle communicatie via de mail en Teams. Om
makkelijker foto’s te kunnen delen en berichten te versturen
willen we dit jaar gaan werken met een ouder app. Op uw
mobiele telefoon kunt u dan inloggen op een beveiligde
omgeving, waar foto’s en berichten kunnen worden gedeeld,
maar waar we ook de agenda op kunnen delen en waar u zich
kunt inschrijven voor oudergesprekken. We hebben een offerte
aangevraagd bij Social Schools en Basisschoolapps en
verwachten na de herfstvakantie aan de slag te kunnen met de
app. We houden u op de hoogte.

We wensen u een fijne week
Team Cruquiusschool

Eind oktober komt de volgende
nieuwsbrief uit…
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