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NIEUWSBRIEF
Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid |
Ouderbijdrage

Ouder app klaar voor gebruik!

In september heeT u, via de
ouderraad, een oproep
gekregen voor de betaling van
de vrijwillige ouderbijdrage.
Inmiddels hebben 62 ouders
deze bijdrage al overgemaakt.
Dat is heel ﬁjn, want in de
voorbereidingen voor de
decembermaand zijn de eerste
kosten al gemaakt. Ook de
eerste reizigers zijn al ingezet.
Dank dus voor uw bijdrage!

Het is zover. De ouder app staat klaar voor gebruik. Bij deze
nieuwsbrief ontvangt u een instruc=ebrief over hoe u de app op
uw telefoon kunt downloaden.

HeeT u nog niet betaald?
Het bedrag mag overgemaakt
worden op NL 38 RABO
0349663904, t.n.v. M.E.A
Pijlman-Strietman, S=ch=ng
Spaarnesant, inzake OV
Cruquius.
Graag met de vermelding van
de naam van uw kind.

Kennisoogst in groep 3

Haarlem

Vanaf november zal de meeste communica=e via deze app
verlopen. U ontvangt de nieuwsbrief via de app, berichten van
de leerkracht en foto’s uit de klas. De app is ook de manier om
uw kind ziek te melden en om verlof aan te vragen. De app
wordt de belangrijkste manier om met u te communiceren.
Daarnaast blijven wij natuurlijk telefonisch en via de mail
bereikbaar.
We blijven ook gebruik maken van Teams. Teams zal vooral
gebruikt worden voor online lessen een opdrachten =jdens
afwezigheid van een leerkracht of leerling. Daarnaast blijven we
Teams gebruiken voor oudergesprekken op afstand.

Ondertussen, in de groepen:
In de kleuterbouw is de afgelopen periode gewerkt aan het
thema “ Welkom op de wereld”. Wat een ontzeJend leuk
thema is dat en wat sloeg het thema aan bij de kinderen.
De kinderen hebben heel goed meegedacht en ze hebben ook
heel veel spullen meegebracht, waarvoor veel dank! Vanuit de
vragen die de kinderen zelf hadden bedacht, kwam het thema
in beide kleuterklassen echt tot leven, en in het
consulta=ebureau zijn heel veel baby's, maar ook dreumesen,
peuters én ouders goed geholpen en gerustgesteld. Er is zelfs
speciale "meisjesmelk en jongensmelk" ontwikkeld, ode aan de
kleuterwetenschap! Om jullie een indruk van het thema te
geven, hebben we voor jullie een ﬁlmpje
gemaakt. Deze is te zien op Teams. Veel
kijkplezier!
In groep 3 en 4 is gewerkt aan het thema
“wie ben ik?”
In groep 3 zijn we gestart met de
kennisoogst. “Wat weten we al en wat
willen we weten over dit onderwerp?". Uit
de kinderen kwamen vooral veel dingen
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Belangrijke data
Maandag 2 november:
Start nieuwe thema: Feesten.
Woensdag 11 november:
Groep 2 zingt st. Maarten bij
“de Baan”.
Groep 1 zing st. Maarten in
groep 3 en 4.
Vrijdag 4 december:
Sinterklaasfeest op school
Donderdag 17 december:
Kersoeest op school
Vrijdag 18 december:
De kinderen zijn om 12.00 uur
vrij.
Maandag 21 december t/m
vrijdag 1 januari:
Kerstvakan=e
Maandag 4 januari:
Studiedag, de kinderen zijn nog
vrij
Dinsdag 5 januari:
Eerste schooldag in het nieuwe
kalenderjaar. We proosten met
de leerlingen op het nieuwe
jaar.
Tijdens de studiedagen en de
kerstvakan=e is er een
mogelijkheid tot opvang bij de
Naschoolse Opvang.
Voor Op Stoom: 023-2302004
Op Stoom is tussen Kerst en
oud&nieuw gesloten.
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over het menselijk lichaam.
Tijdens de thema=jd hebben we
gewerkt aan een zelfportret, een
=jdslijn, een wapenschild en we
hebben geluisterd naar ons hart.
We hebben de verschillen en
overeenkomsten van opgroeien
in verschillende landen bekeken.
Deze laatste week sluiten we af
met de gastlessen van de de Reiziger.
Na een welverdiende vakan=e wordt er in groep 4 weer hard
gewerkt. Ons IPC thema is nog in volle
gang en onze leerwand wordt steeds
voller. Afgelopen week is er door de
kinderen de laatste hand gelegd aan
de maskers. Juf Lieke, kunstreiziger bij
Op Stoom, verzorgde de lessen.
Met taal zijn we gestart met een nieuw
thema: klein! De kinderen leren
allemaal verschillende woorden die
met groot en klein te maken hebben
zoals krioelen, kolossaal, pietepeuterig
en iel. Met rekenen zijn wij nu blok 2
aan het afronden. We hebben deze week onze kennis getest
door sommen te maken als 70+20=.. en 90-50=.. Ook hebben we
gekeken wat we nog weten van het klokkijken. De opdracht
steeds een kwar=er later is nog best wel
las=g voor veel kinderen. Ook is er bij
spelling weer een nieuwe categorie
aangeleerd: categorie 7, eeuw-ieuw
woorden. De regel bij deze categorie is:
ik denk aan de u. Het is ﬁjn te zien dat
de kinderen zoveel plezier beleven aan
het aanleren van een nieuwe categorie.
Nog ﬁjner is het om te zien dat ze de verschillende categorieën
en hun bijbehorende regels ook steeds beter kunnen benoemen
en toepassen. Vraagt u de kinderen hier maar eens naar, ze
kunnen ze vast alle 7 benoemen.

Nieuw Thema
Vanaf maandag 2 november gaan we in alle groepen starten
met het nieuwe thema: feesten. Het vieren van feestjes staat
centraal. Van verjaardagsfeestjes tot Chanoeka, van Sinterklaas
tot Kerst. In de kleutergroepen hebben we het ook over st.
Maarten. Zij zullen ook lampionnen maken. In het kader van st.
Maarten gaat groep 2 op 11 november met hun lampion op
bezoek bij buurtcentrum de Baan. Daar is een dagbesteding
voor gehandicapten. Groep 2 gaat daar liedjes zingen. Zij krijgen
een voorverpakte trakta=e mee naar huis. De leerlingen staan
samen op een podium en op afstand van de groep daar.
Groep 1 gaat zingen in groep 3 en 4 en krijgen daar iets lekkers.
Beide ac=viteiten zijn onder school=jd en volgens de regels van
het RIVM.

2

Cruquiusschool

Hoofdluis
Omdat we het aantal
volwassenen in de school
zoveel mogelijk willen
beperken tot het team, zijn er
op dit moment geen
luizencontroles. Inmiddels is er
in drie groepen een kind met
hoofdluis. Die kinderen zijn
inmiddels behandeld. Wilt u uw
kind thuis goed controleren?
Dan voorkomen we
verspreiding van de
kriebelende beestjes.
hJps://www.rivm.nl/hoofdluis

Verschoning
Er gebeurt wel eens een
ongelukje. Dan willen we
kinderen natuurlijk een schone
broek kunnen aanbieden. Onze
voorraad reservekleding is erg
geslonken. HeeT u thuis nog
oude broeken en
onderbroeken? Wij zijn er erg
blij mee!

Contactgegevens:
Cruquiusschool
Cruquiusstraat 2
2012 GC Haarlem
023-7440147
info@cruquiusschool.nl
www.cruquiusschool.nl
volg ons ook op Facebook
Eind november komt de
volgende nieuwsbrief uit…
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Vergroening van het plein
In de herfstvakan=e is hovenier
Stolwijk weer hard aan het werk
geweest. Onder het raam van de
kleutergroep zijn kweekbakken
geplaatst. Nu zijn deze nog
gevuld met winterviolen. In het
voorjaar planten we bolletjes en
daarna gaan we met de
kinderen bloemen en groentes
kweken in de bakken. In
november wordt de strook met houtsnippers omgetoverd tot
een speelplek: er wordt een wilgentunnel geplaatst en er komen
takken om een hut mee te bouwen. Ook worden er twee
fruitbomen geplant, tussen de huidige bomen. Tot slot wordt er
een pergola geplaatst tussen de hoek van de ﬁetsenstalling en
de ingang van de school. Dit is allemaal onderdeel van het
vergroeningsplan, waar we in mei een subsidie voor hebben
gekregen. Het geeT het plein een mooie groene aanblik, als de
hekwerken straks begroeit zijn met de nu geplante klimplanten,
ziet het er prach=g uit! Bovendien geeT het de kinderen de kans
om met en in groen te spelen. Het onderhoud gebeurt door de
ouders van de groenwerkgroep, onder begeleiding van de
hovenier. Allemaal dank voor jullie inzet!

Corona up date
Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. Bij ons op school valt
het op dit moment nog mee. Niemand in het team heeT Corona.
Wel zijn bijna alle leerkrachten inmiddels één of meerdere keren
getest. Gelukkig allemaal nega=ef. Tot nu toe hebben wij slechts
één dag een groep naar huis moeten sturen, maar we kunnen
niet garanderen dat dit niet nog een keer voor zal komen, door
een tekort aan leerkrachten.
Er zijn enkele gezinnen in quarantaine (geweest) waarbij één van
de ouders posi=ef getest was. De GGD neemt in die gevallen na
bron- en contactonderzoek, indien nodig, contact op met andere
ouders.
Om de situa=e op school gezond en werkbaar te houden volgen
we de regels van het RIVM en vragen u dat ook nauwkeurig te
blijven doen.
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de
decembermaand. We willen Sinterklaas en Kerst door laten
gaan. Om de regels te kunnen handhaven, doen we dat zonder
ouders, met voorverpakte trakta=es en met een kerstmaal=jd
dat dit jaar verzorgd wordt. Samen met de Ouderraad werken
we aan een Coronaproof feestje. Daar krijgt u binnenkort meer
informa=e over. Uiteraard passen we de feesten aan als er
nieuwe maatregelen komen.

We wensen u een ﬁjne week,
Team Cruquiusschool
Haarlem

3

