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Vieren in Coronatijd
Het coronavirus heeR invloed
op vakanBes, feestdagen, het
vieren van verjaardagen en
andere gezamenlijke
acBviteiten.
Het dagelijks leven is veranderd
en beïnvloed hoe jaarlijkse
feestelijkheden eruitzien. Zo is
een drukbezochte
Sinterklaasintocht ondenkbaar
en bij verjaardagen kan niet
iedereen uitgenodigd worden.
Ook het wekelijkse familiediner
en andere gewoontes zullen
anders zijn.
Hoe ga je hier als gezin mee
om?
Lees hier Bps hoe het vieren
ook zou kunnen en hoe je met
kinderen kunt praten over de
bijvoorbeeld corona en de
Coronamaatregelen.
Meer behoeRe aan speciﬁeke
informaBe over Corona voor
jonge kinderen, jeugdigen,
ouders en professionals? Klik
hier.

Haarlem

Feesten
In deze maanden vieren we volop feest, binnen de Corona
maatregelen. In de klassen wordt aan verschillende feesten
aandacht besteed. Het eerste feest dat we samen vierden was
st. Maarten. De kinderen van groep 2
hadden een live stream verbinding met
de Baan. In het pand van SBchBng De
Baan zijn dagelijks mensen met een
verstandelijke beperking aan het werk
bij Dagbesteding ’t Paleis. Met behulp
van de live stream konden de
deelnemers van ’t Paleis mee genieten
van de liedjes die de kinderen zongen
en konden de kinderen hun
zelfgemaakte lampionnen laten zien.
Deelnemer Willy en stagiair Liam van ’t
Paleis hadden een gezonde traktaBe voor de kinderen om uit te
delen. Een prachBge
manier om verbinding
te maken.
’s Middags hebben alle
kleuters ook nog op het
podium van de school
gezongen voor groep 3
en 4. Wat waren ze
trots!

Sinterklaas
Inmiddels ziNen we midden in het
Sinterklaasverhaal. We volgen het
Sinterklaasjournaal. Afgelopen week
mochten de kinderen hun schoen zeNen.
Deze week is er bingo gespeeld, was er
pietengym en hebben groep 3 en 4
pepernoten gebakken. De grote ﬁnale
vindt plaats op vrijdag 4 december. Dan
komt de Sint op bezoek en zal hij de
kinderen natuurlijk verrassen met iets
moois. Vanwege de Coronamaatregelen
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Belangrijke data
Vrijdag 4 december:
Sinterklaasfeest op school
Donderdag 17 december:
Kers\eest op school
Vrijdag 18 december:
Speelgoedochtend. De
kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
Maandag 21 december t/m
vrijdag 1 januari:
KerstvakanBe
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
kerstvakanBe is er een
mogelijkheid tot opvang bij de
Naschoolse Opvang.
Voor Op Stoom: 023-2302004
Op Stoom is tussen Kerst en
oud&nieuw gesloten.

Naamborden
HeeR u ze gezien? De nieuwe
naamborden op de school? We
zijn er trots op!
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kunnen er geen ouders bij het feest zijn. Maar natuurlijk delen
we beelden met u via onze app.

Kerst
Vanaf maandag 7 december gaan we de kerstsfeer in de school
brengen. In elke klas komt een (kunst)boom te staan en de
gangen worden prachBg aangekleed. Met dank aan de
ouderraad, die de organisaBe van alle fesBviteiten in de school
ondersteunt.
Op donderdag 17 december hebben we dan het kers\eest op
school. Ook hierbij zijn aanpassingen gedaan om het binnen de
regels te kunnen vieren. Om geen extra bewegingen op te
roepen is het feest dit jaar overdag. De hele dag kent een
feestelijke invulling. Als hoogtepunt krijgen de kinderen dit jaar
een lunch aangeboden. Er is een poﬀertjeskraam waar de
kinderen verse poﬀertjes krijgen en de kinderen maken zelf
verse fruitspiesen als toetje. De kinderen hoeven die dag dus
alleen een tussendoortje mee te nemen. Ze mogen in feestelijke
kleding naar school.
De volgende dag, vrijdag 18 december, sluiten we het jaar
samen met de kinderen af en begint de kerstvakanBe om 12.00
uur. Op vrijdag 18 december mogen de kinderen speelgoed mee
naar school nemen. Denk daarbij aan gezelschapsspellen of
ander speelgoed waar de kinderen samen mee kunnen spelen.
Digitale middelen mogen niet.

Nog meer vieren….
Na de kerstvakanBe proosten we samen met de kinderen op het
nieuwe jaar. Dan gaan we samen 2021 in. Hopelijk breekt er dan
ook een periode aan, waarin er weer meer ruimte komt voor
contact en samen vieren. We zijn voorzichBg bezig met een
openingsfeest van de school. Dat staan op dit moment gepland
voor dinsdag 11 mei: de dag dat we precies 1 jaar in dit mooie
gebouw ziNen. We houden u op de hoogte, maar zet deze
datum vast in uw agenda.

Voortgangsgesprekken
Aan het begin van het jaar zijn er in alle klassen startgesprekken
gevoerd. De volgende gespreksronde is gepland in februari.
Via de ouderapp houden we u op de hoogte van wat er in de
klas gebeurt. We kunnen ons voorstellen dat u graag wil weten
hoe het met uw kind gaat, nu u niet meer in de school komt. In
groep 3 zijn afgelopen maand al digitale gesprekken gevoerd om
tussenBjds even te praten over de voortgang van de kinderen.
Daar willen we de ouders van de andere groepen ook de
gelegenheid voor geven. HeeR u behoeRe aan een
voortgangsgesprek, kunt u zich daar vanaf 1 december voor
inschrijven via de app. De gesprekken worden digitaal gevoerd,
via het teamaccount van uw kind. Na schoolBjd, in de week van
7 december. De gesprekken zijn opBoneel. In februari volgen
weer gesprekken voor alle kinderen.
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Ouderapp
Op een enkeling na heeR u allemaal de ouderapp gedownload
en gekoppeld aan uw kinderen. We zijn benieuwd naar uw
reacBes!
Die kunt u mailen aan info@cruquiusschool.nl
Via de app ontvangt u minimaal één keer per week een bericht
over de groep. Zo kunt u meegenieten van alles wat er in de
klassen gebeurd. Als uw kind ziek is of later op school komt,
meldt u dat ook via de app. Dan is de leerkracht van uw kind ook
meteen op de hoogte.

De IB-er

Schoolplein
Elke week is de hovenier bezig
om het plein verder te
vergroenen. De palen die naast
de ingang zijn geplaatst,
worden onderdeel van een
pergola, die tussen het
ﬁetsenhok en de ingang komt
te staan.
Dit weekend wordt er door de
ouders van de groencommissie
samen met de hovenier een
wilgentunnel gebouwd op de
houtsnippers. Dan krijgt die
strook ook een speelfuncBe.
We wensen hen succes met
bouwen en spelen erg graag in
vanaf maandag.
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Sinds dit schooljaar heb ik als woensdag de taak van IB-er (de
interne begeleider). De IB-er is verantwoordelijk voor de
leerlingenzorg in de school en heeR coördinerende en
begeleidende taken. Op de achtergrond houdt de IB-er de
ontwikkeling (cogniBef en sociaal-emoBoneel) van de leerlingen
in de gaten. Daarnaast helpt de IB-er de leerkrachten en ouders
met hulpvragen over de kinderen. Vaak komt de vraag van de
leerkracht en gaat de IB-er op zoek naar een passende
oplossing.
De IB-er komt ook in de klas, daarbij kan het zijn dat een leerling
wordt geobserveerd, of de leerkracht. Zo kan er ondersteuning
worden gegeven aan het klassenmanagement, of het
pedagogisch/didacBsch handelen.
Groet,
Floor

Luizen
Het is een lasBg en terugkerend probleem:
luizen. We hebben op school een oudergroep
“luizenpluizen”, die na elke vakanBe een
controle uitvoert in de groepen. Vanwege de
Corona regels is dat dit schooljaar nog niet
gebeurd. We hebben u er in de nieuwsbrief
steeds aan herinnerd thuis uw eigen kind te
controleren.
Op dit moment worden er in de klassen steeds opnieuw
besmeongen gemeld. Om die reden hebben we de afgelopen
week een uitzondering op de regels gemaakt en zijn alle
kinderen op school gecontroleerd op luizen. Ouders van
kinderen bij wie luizen en/of neten zijn geconstateerd zijn op de
hoogte gebracht en in de ouderalp is de betreﬀende klas ook op
de hoogte gebracht.
Als school behandelen wij geen kinderen. Dat ligt echt bij de
ouders.
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Te leuk om niet te delen
Uit groep 2:
“Juf, mijn opa is ook aan het
wisselen. Hij heeR er al één
tand uit”
Uit groep 3:
Juf: “Jongens: dit is nu even de
afspraak in de klas…”
Kind: “ alBjd?”
Juf: “ nou, zeker tot 2021”
Kind: “ zó! Dat is lang… dan zijn
we al lang van school”
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De kinderen moeten gekamd worden met een luizenkam en
eventueel behandeld worden met een loBon of shampoo. Na
behandeling mogen de kinderen gewoon naar school.
Zo staat het ook in het protocol van de GGD.
Het devies blijR: kammen, kammen, kammen... gedurende twee
weken. Blijf dus kammen en controleer uw kind regelmaBg.
Vindt u thuis luizen en/of neten: laat het ons weten.
Zodra wij in een klas horen van een besmeong, worden de
andere ouders in de klas ook op de hoogte gesteld, zodat zij
extra alert kunnen zijn en ook (prevenBef) kunnen kammen.
U vindt de behandelBps ook in de ouderapp, onder informaBe /
veelgestelde vragen.

We wensen u een fijn weekend!
Team Cruquiusschool

Contactgegevens:
Cruquiusschool
Cruquiusstraat 2
2012 GC Haarlem
023-7440147
info@cruquiusschool.nl
www.cruquiusschool.nl
Voor de kerstvakanBe komt de
volgende nieuwsbrief uit…
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