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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.
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.
Het rekeningnummer, waarop
de € 100,- gestort mag worden,
is: NL38 RABO 0349 6639 04
t.n.v. M.E.A. Pijlman-Strietman
(Stichting Spaarnesant, inzake
OV Cruquius), o.v.v. naam van
zoon(s) of dochter(s). Het zou
fijn zijn om dit bedrag zo
spoedig mogelijk van alle
ouders te ontvangen en in
ieder geval voor de
herfstvakantie.
U Kunt de OR bereiken via een
OR@cruquiusschoool.nl

Het thema is in volle gang
Bij de kleuters zijn we volop bezig met het thema: “Welkom in
de wereld” In de groepen wordt gesproken over groeien en
leren. Wat is er allemaal gebeurd vanaf het moment dat je
werd geboren? In de huishoek is een consultatiebureau waar
de baby’s heel goed onderzocht worden. Maar we kijken ook
naar hoe we zelf gegroeid zijn en wat we allemaal hebben
geleerd. Dat beleven we ook samen tijdens de toneellessen van
juf Myrthe.
In groep 3 en 4 is het thema “Wie ben ik?”
Daar kijken we goed naar onszelf: hoe zie je eruit? Maar ook:
waar ben je goed in? Wat vind je leuk om te doen?
We hebben groep 3 en 4 in gemengde groepen aan het werk
gezet: een schild tekenen waarin je talenten staan afgebeeld en
een zelfportret schilderen. Na de herfstvakantie krijgen de
groepen ook nog kunstlessen die aansluiten bij dit thema. Dan
maken zij een masker.

Bibliotheek
We zijn momenteel bezig om
onze schoolbibliotheek uit te
breiden. Heeft u kinderboeken
waar u niets mee doet? Wij zijn
er blij mee!
U kunt ze inleveren bij de
leerkracht van uw kind.
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Belangrijke data
Woensdag 16, 23, 30
september en 7 oktober:
Toneelworkshop groep 1/2
Dinsdag 6, 20 en 27 oktober en
vrijdag 30 oktober:
Kunstlessen in groep 3 en 4.
Vrijdag 9 oktober:
Studiedag. De kinderen zijn
dan vrij.
Maandag 12 t/m vrijdag 16
oktober
Herfstvakantie. De kinderen
zijn dan vrij.
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Kinderboekenweek
Alle activiteiten die we op school doen, sluiten aan bij de
thema’s in de groepen. Zo zijn er dit thema toneellessen voor de
kleuters en kunstlessen in groep 3 en 4. De Kinderboekenweek
heeft een eigen thema: “en toen?” We besteden daar nu geen
extra aandacht aan, omdat we midden in ons eigen thema
zitten. We hebben, met dank aan de ouderraad, wel het
boekenpakket gekregen als aanvulling voor de bibliotheek en in
de groepen wordt extra aandacht besteed aan lezen en boeken.
Maar dan aan boeken die passen bij ons IPC thema.

Sportdag
Op 10 september hadden we de sportdag. Wat heerlijk om aan
het begin van het schooljaar samen te sporten en elkaar zo
beter te leren kennen. Het was een groot succes! De foto’s heeft
u kunnen zien in Teams, maar hier nog een paar mooie
momenten:

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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Medezeggenschapsraad

Gratis webinar - Help, ik
ontplof!
Wil je beter leren omgaan met
de emoties van je kind en zelf
ook rustiger reageren? Geef je
dan op voor het gratis CJGwebinar Help, ik ontplof! op
dinsdagavond 6 oktober 2020.
Niemand maakt zoveel emoties
bij je los als je eigen kind.
Positieve, maar ook negatieve.
Ze krijgen je snel op de kast,
ook al nemen we ons voor om
rustig te blijven. Klinkt simpel
dat rustig blijven, maar dat is
makkelijker gezegd dan
gedaan. Wil jij het anders? Wil
jij beter om kunnen gaan met
de emoties van je kind? Meld
je aan voor ons gratis webinar,
speciaal voor ouders met
kinderen van 0 tot 12 jaar. Je
kunt het anoniem bijwonen via
je laptop, tablet of
smartphone.
Wat is een webinar?
Een webinar is een live online
uitzending waaraan iedereen
kan deelnemen vanaf elke
gewenste plek via laptop,
tablet of smartphone. In dit
webinar helpt
kinderpsycholoog en
opvoedkundige Tischa Neve je
op weg met tips die je meteen
kunt toepassen in de praktijk.
Je kunt ook live vragen stellen
via de chat-functie.

Op maandag 21 september was de eerste MZR vergadering van
dit jaar. We hebben gesproken over de Coronamaatregelen op
school, de samenwerking tussen school en ouders en over de
verschillende communicatiekanalen tussen de school en ouders.
Binnenkort komt er een mooie aanvulling bij: de Ouder-School
app. In de MZR is besloten te gaan voor de app van ParentCom.
We hopen snel na de herfstvakantie gebruik te kunnen gaan
maken van deze app.
Elenor en Martijn zijn beiden een paar dagen per week
aanspreekbaar bij het wegbrengen van hun kinderen, en per
mail bereikbaar (via: mr@cruquiusschool.nl)

Meekijken op school
Nu u als ouders alleen op afspraak de school in mag, kunnen wij
minder makkelijk met u delen wat er allemaal in de school
gebeurt. Op dit moment hebben wij de mail en Teams tot onze
beschikking om informatie met u te delen. Via de mail ontvangt
u o.a. de nieuwsbrief. Via Teams delen wij foto’s en filmpjes.
Iedere klas post één keer per week nieuwe foto’s en/of een
filmpje. Log dus elke week even in om mee te kijken.
Zodra de ouder-school app in gebruik is, ontvangt u daarop alle
berichten. U krijgt hierover alle informatie en een inlogcode
zodra de app voor onze school is ingericht en online is.

Rekenen in groep 4
In groep 4 wordt er hard geoefend met klokkijken. Zo oefenen
we met de hele en halve uren, zowel analoog als digitaal. Om dit
zo leuk mogelijk te maken
zetten we verschillende
coöperatieve werkvormen in.
Afgelopen week hebben we
kennis gemaakt met de
werkvormen “mix en koppel”
waarbij kinderen dezelfde
tijden bij elkaar moesten
zoeken en “het exit ticket”,
waarbij kinderen pas het
lokaal mochten verlaten als
ze de juiste tijd konden
noemen die op hun kaartje
stond. Op Teams vindt u hier
foto’s en een filmpje van.

Meld je gratis aan voor dit
webinar:
www.cjghaarlemmermeer.nl/ni
euws
Haarlem
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Muziek
Spaarne Kids
Spaarne Kids informeert
ouders over regionale
activiteiten op het gebied
van Cultuur, Sport, Toneel,
Muziek, Natuur en Spel.
Via de onderstaande link vindt
u het nieuwe programma voor
de maand oktober.

Naast leren rekenen, lezen en schrijven, besteden we op school
ook aandacht aan handvaardigheid, tekenen, drama en muziek.
Deze lessen krijgen allemaal hun invulling binnen het IPC thema.
We zetten daarbij ook de talenten van onze leerkrachten in. Zo
heeft juf Jip aan groep 3 en 4 dramalessen gegeven de
afgelopen week en heeft juf Floor muzieklessen gegeven. We
hebben op school een abonnement op 1,2 ,3 ZING een
aanvullende muziekmethode voor scholen. Deze week stond
ritme op het programma, waarbij we de boomwhackers hebben
gebruikt. Dat is genieten…

De activiteiten in deze uitgave
passen uiteraard binnen de
laatst afgekondigde
maatregelen van de overheid.
https://we.tl/t-9lc3aaSbc7

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

Muziekles met boomwhackers

Eind oktober komt de volgende
nieuwsbrief uit…

Dramales van juf Jip

We wensen u een fijne week.
Team Cruquiusschool
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