
Cruquiusschool  26 augustus 2022

Welkom terug! 
We zijn er weer klaar voor… 
De klassen zijn ingericht, de groepjes staan klaar, de potloden 
zijn geslepen en de namen staan op de schri<en… 
Na een heerlijke vakan>e hebben we ontze@end veel zin om u 
en de kinderen weer te zien! 

We kunnen ons goed voorstellen dat u de nieuwe klas van uw 
kind wilt zien na de zomervakan>e. Daarom staat in de eerste 
week elke dag 1 groep centraal, waarvan de ouder(s) mee naar 
binnen mogen, tussen 08.15 uur en 08.30 uur.  

Op maandag 29 augustus de kleutergroepen. 
Op dinsdag 30 augustus groep 3. 
Op woensdag 31 augustus groep 4. 
Op donderdag 1 september groep 5 en 
op vrijdag 2 september groep 6. 

De andere dagen gaan de kinderen zelf naar binnen en neemt 
u, zoals we gewend zijn, afscheid bij de deur. 
Om 08.15 uur gaat de deur open en staat er iemand bij de 
schooldeur om de kinderen te ontvangen.  
De leerkrachten staan bij de klassendeur om de kinderen daar 
op te vangen. Om 08.30 uur verwachten we alle kinderen in de 
klas en sluiten we de voordeur. 
’s Middags komen de kinderen met de leerkracht naar buiten, 
naar het afgesproken punt. Van daaruit kijken de kinderen of ze 
degene zien die hen ophaalt, zeggen de leerkracht gedag en 
gaan naar hun ouder / verzorger. Om het overzicht voor alle 
leerkrachten open te houden, willen we u vragen de ingang van 
het plein en het looppad vrij te houden. 
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Belangrijke data: 
Maandag 29 augustus: 
Eerste schooldag 

Maandag  29 augustus- vrijdag 
16 september: 
Gouden weken 

Maandag 5 - vrijdag 23 
september:  
Startgesprekken met de nieuwe 
leerkracht(en). 

Woensdag 14 september: 
School Ontwikkel Middag. 
De kinderen zijn vanaf 12.00 
uur vrij. 

Woensdag 14 september: 
Informa>eavond 20.00 - 21.00 

Maandag 19 september:  
Start eerst IPC thema 

Donderdag 22 september: 
Sportdag 

Maandag 17 t/m vrijdag 21 
oktober: 
Herfstvakan>e  

Let op: alle data staan ook in de 
ouderapp, onder ‘jaarkalender’. 
Vanaf daar kunnen ze ook in uw 
digitale agenda worden 
overgenomen. 

Ook het vakan>erooster is 
aangepast voor het komende 
schooljaar en te vinden in de 
app onder ‘vakan>erooster’.



Cruquiusschool  26 augustus 2022

Welkom! 
In groep 4 start juf Assia. Tot de kerstvakan>e vervangt zij juf 
Jonne, die met zwangerschapsverlof is. 
Ze stelt zich hieronder aan u voor: 

Dag allemaal! 
Mijn naam is Assia en ik wil me graag even 
voorstellen als nieuwe juf voor groep 4 op de 
donderdag en vrijdag. Ik werk sinds dit 
schooljaar als invaller voor s>ch>ng 
Spaarnesant. Ik ben twee jaar geleden 
verhuisd van Den Haag naar Haarlem. Ik heb 
na de verhuizing met veel plezier in 
Hoofddorp gewerkt, maar ik merkte dat ik dit 

toch een te grote afstand vond in combina>e met de zorg voor 
mijn gezin. Vandaar dat ik dit jaar het team op jullie 
Cruquiusschool mag versterken. Ik heb een achtergrond in het 
Montessorionderwijs en ook ervaring met IPC. Ik hou daarnaast 
van grapjes maken, toneel, liedjes zingen en fröbelen. Ik woon 
samen met mijn vriend en dochter van drie jaar. En.. ik heb heel 
veel zin in dit schooljaar. Tot volgende week! 
Assia 

In de eerste weken…. 
Vanaf 5 september starten we met de 
kennismakingsgesprekken. Vanaf maandag 29 augustus 17.00 
uur, kunt via de ouder app, onder de knop ‘schoolgesprek’, een 
kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht inplannen. 
De gesprekken zijn live, op school. Het doel is om kennis te 
maken en te kijken wat uw kind het komende jaar kan 
verwachten. Vanaf groep 3 zijn de kinderen bij het startgesprek 
aanwezig. 

Op woensdag 14 september is er een informa>eavond op 
school. Dit jaar is een een informa>emarkt. In verschillende 
lokalen worden presenta>es over diverse onderwerpen 
gegeven. U kunt kiezen bij welke presenta>e u aanschui<. 
Er zijn presenta>es over het spelend leren in de kleutergroepen, 
het aanvankelijk (leren) lezen, bewegend leren, IPC, de gouden 
weken en over ons aanbod op niveau: differen>a>e en 
ondersteuning. Na een van deze presenta>es is er een 
wisselmoment waarna u naar een Meet & Greet met de 
leerkracht van uw kind gaat. Daar ontmoet u de leerkracht(en) 
van uw kind en de andere ouders van de groep. 

Tenslo@e is er 22 september een sportdag om de nieuwe 
groepen te laten werken aan teambuilding en groepsvorming.  
De sportdag is op de sportvelden van de Geel-Witjes. Ouderhulp 
is erg welkom! 

Genoeg om naar uit te kijken dus… 
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TSO 

Als uw kind luncht op school, 
sluit u daarvoor een contract 
af met Op Stoom. De kosten 
zijn dit jaar 1,65 per dag. Als u 
dat nog niet hee< geregeld, 
wilt u dat dan zo snel mogelijk 
doen? 
U kunt hiervoor contact 
opnemen met de planning van 
Op Stoom. 

Wijzigingen of vragen over je 
inschrijving? 
planning@opstoom.nl 
023 – 2302004 

MR 

Onze MR start natuurlijk ook 
weer op. Op maandag 26 
september is de eerste 
vergadering. Voor vragen kunt 
u terecht bij Mar>jn Aslander 
(vader van Robin, groep 5 en 
Pixie, groep 2B) of Elinor van 
de Gevel (moeder van Anneli, 
groep 6, Lowiek, groep 4 en 
Julias groep 1B) 

OR 

De OR start ook weer op hee< 
weer mooie plannen voor 
komend schooljaar. Zij zoeken 
nog mensen die hen daarbij 
willen helpen!Voor vragen 
kunt u terecht bij Marieke 
Strietman (moeder van Sofie, 
groep 6 en Julie, groep 2B) of 
Gina Hindriks (moeder van 
Boris groep 3 en Bas groep 2B) 

mailto:planning@opstoom.nl%22%20%5Ct%20%22_blank
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Gouden weken… 
De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor de 
groepsvorming in de klas. Na twee jaar Coronamaatregelen en 
onderwijs op afstand, merken we in de groepen de noodzaak 
om veel aandacht te besteden aan vertrouwen, samenwerken, 
je plek in de groep en plezier maken met elkaar. De onderlinge 
band tussen kinderen en de leerkracht verdient veel aandacht. 
De eerste schoolweken worden daarom ook wel de ‘Gouden 
weken’ genoemd. De komende weken is er daarom nog geen IPC 
thema, maar gaan we heel veel ac>viteiten doen om elkaar te 
leren kennen en plezier en verbinding te maken. De knallende 
afslui>ng daarvan is onze sportdag, die om die reden aan het 
begin van het schooljaar is. 

Gymspullen! 

Groep 3 t/m 6 gymmen twee keer in de 
week, op maandag en op donderdag. De 
kinderen nemen elke keer zelf een 
gymtas mee, met daarin gymschoenen 
en gymkleding. Aan het einde van de 
dag gaan de spullen weer mee naar huis. 
Dat is vanwege de ruimte in de 
gangkasten, de hygiene en om de 
kinderen te leren verantwoordelijk te 
zijn voor hun spullen. De eerste 
schooldag moeten ze hun gymspullen 

meteen al meenemen naar school, want 
ook deze eerste maandag staat meester Kevin klaar om hen te 
ontmoeten en lekker te laten sporten! 

Contactgegevens 
Ziekmeldingen kunt u doen via de OuderApp. Voor vragen en 
informa>e kunt u bellen naar 023-7440147 of mailen naar 
info@cruquiusschool.nl 

Als u vragen hee< voor de leerkracht, of informa>e wil 
doorgeven aan de leerkracht, kunt u hen direct mailen. In de 
OuderApp, onder de knop ‘Team’ vindt u alle foto’s van de 
teamleden. Als u daarop klikt vindt u hun e-mail adres, 
werkdagen en specialisme. 

We wensen u een fijn weekend en  
tot maandag! 

Team Cruquiusschool.
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