
Cruquiusschool   Augustus 2022

De kop is er af 
De eerste week zit erop en we hebben een fijne eerste week 
achter de rug. Alle kinderen stonden weer, soms le=erlijk, te 
trappelen voor de deur en alle ouders hebben al weer in de 
klassen kunnen kijken. We zijn begonnen! 

Gouden weken 
Deze eerste weken is er extra aandacht voor de sociaal 
emoConele ontwikkeling en groepsvorming. 
Zo is er met handpoppen gespeeld, zijn er ballonnen 
doorgeprikt om de dagacCviteit te ontdekken en zijn er nieuwe 
dingen bij de ander ontdekt. Verschillen én overeenkomsten. 
Wilt u meer weten over de gouden weken en de sociaal 
emoConele ontwikkeling? Kies Cjdens de informaCeavond dan 
voor deze bijeenkomst.  

We sluiten de gouden weken af met onze jaarlijkse sportdag. 
Die is dit jaar op donderdag 22 september, op de velden van 
Geel Wit. In de ouder app zal meester Kevin een oproep 
plaatsen voor ouderhulp. Via een link kunt u zich dan meteen 
aanmelden. 

Informatieavond 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een uitnodiging voor onze 
informaCeavond. Op woensdagavond 14 september van 20.00 
uur tot 21.00 uur. We starten om 20.00 uur met 6 
bijeenkomsten. U kunt zelf kiezen bij welke bijeenkomst u 
aansluit: 
Juf Jip vertelt in het lokaal van groep 1/2B meer over het 
spelend leren bij de kleuters. 
Juf Suzanne vertelt in het instroomlokaal meer over de gouden 
weken en de sociaal emoConele ontwikkeling. 
Juf Fleur en juf Susan vertellen in groep 1/2A meer over het IPC 
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Belangrijke data:  
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: 
InformaCe avond 20.00 - 21.00  

Maandag 19 september:  
Start eerst IPC thema  

Donderdag 22 september: 
Sportdag  

Maandag 17 t/m vrijdag 21 
oktober:  
HerfstvakanCe  

Let op: alle data staan ook in de 
ouderapp, onder ‘jaarkalender’. 
Vanaf daar kunnen ze ook in uw 
digitale agenda worden 
overgenomen.  
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onderwijs. 
Meester David en meester Kevin vertellen in de gymzaal meer 
over bewegend leren. 
Juf Carolina en juf Ninja vertellen in groep 3 meer over het 
aanvankelijk (leren) lezen. 
En tenslo=e vertelt juf Floor in het lokaal van groep 4 meer over 
het aanbod op niveau: het differenCëren in de groepen. 
Na deze informaCeve ronde kunt u een kopje koffie of thee 
halen en dan wordt u verwacht in de klas van uw kind. Daar 
maakt u op informele wijze kennis met de leerkracht(en) en de 
andere ouders in de klas. 

Alle algemene informaCe over de school en de klas ontvangt u 
digitaal via de ouder app 

Wandkleed 
Als u Cjdens de informaCe avond door de gang beneden loopt, 
kijkt dan even naar ons prachCge wandkleed! 
Tijdens de feestelijke opening van vorig jaar hebben ouders en 
kinderen stroken stof door het weefgetouw getrokken. Juf Tanja, 
van Op Stoom, heel deze acCviteit begeleid en er dit prachCge 
kleed van gemaakt. Echt teamwork! 

School ontwikkel dagen  
Dit jaar hebben we elke maand een school ontwikkelmoment. 
Dat kan een middag zijn: de kinderen zijn dan vanaf 12.00 uur 
vrij, of een hele dag: de kinderen zijn dan de hele dag vrij. U 
vindt de data in de ouder app onder ‘Jaarkalender’. 

Op deze dagen is het hele team aanwezig en buigen we ons over 
de speerpunten van dit jaar. Er zijn een aantal dingen die uit het 
het Oudertevredenheidsonderzoek, onze zelfevaluaCe en het 
audiobezoek gekomen, waar we dit schooljaar mee aan de slag 
gaan: 
Aanbod op niveau: in elk klas wordt in drie niveaus gewerkt: het 
basisniveau, kinderen die extra (verlengde) instrucCe nodig 
hebben en kinderen die meer uitdaging nodig hebben. In onze 
huidige methodes zijn daar al richtlijnen en materialen voor. Dit 
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Kennismakingsgesprekken 

Afgelopen week heel u zich in 
kunnen schrijven voor de 
kennismakingsgesprekken. In 
deze eerste ronde gesprekken 
maakt u kennis met de 
leerkracht van uw kind en 
bespreken jullie de 
aandachtspunten voor het 
komende jaar. Vanaf groep 3 is 
de leerling zelf ook bij het 
gesprek aanwezig. 

Heel u de inschrijving gemist? 
Mailt u dan even met de 
leerkracht van uw kind. U vindt 
de mailadressen in de ouder 
app, onder de knop ‘team’. Als 
u op de foto klikt, komen de 
mailadressen naar voren. 

Naschoolse opvang 

Vlak voor de zomervakanCe 
ontvingen we het nare bericht 
dat Spormever de 
samenwerking met onze school 
moest beëindigen vanwege 
personeelstekort. Ook Op 
Stoom kampt, net als de hele 
opvangsector, met 
personeelstekorten. 
Andere BSO’s zijn benaderd, 
maar niemand neemt nieuwe 
scholen aan. Dat betekent dat 
we momenteel alleen 
samenwerken met Op Stoom 
(inpandig) en de Geel Witjes. 

Daar komt nu toch een partner 
bij: Buitenspel Haarlem is een 
nieuwe BSO. Zij zijn alleen open 
op dinsdag en donderdag, maar 
nemen wel nieuwe kinderen 
aan én komen de kinderen om 
14.15 uur op onze locaCe 
ophalen. Meer informaCe vindt 
u op onze website, onder 
‘BSO’ (onderaan de pagina).
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gaan we dit jaar verder uitwerken en verdiepen. Ook het aanbod 
voor de meerbegaafde kinderen gaan we verder ontwikkelen. 

Sociaal EmoConeel ontwikkeling. Naast de elf van jezelf en de 
gouden weken willen we graag meer verdiepende acCviteiten en 
lessen gaan inze=en. We oriënteren ons op verschillende 
mogelijkheden voor lessen en betrekken IPC, met de 
persoonlijke doelen hier ook bij. 

IPC blijl ook een ontwikkelpunt. Vanaf groep 3 werkt IPC met 
het Assessment for learning. Om effecCef te leren en om het 
leren te verbeteren heb je relevante feedback nodig. Het IPC 
Assessment for Learning helpt daarbij. Dit onderdeel van IPC 
hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is 
onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een 
goede evaluaCe weet je welke vervolgstappen nodig zijn. 
De IPC-units geven de leerling conCnu de mogelijkheid om 
kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te 
verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van leertaken en een 
effecCeve feedback en feed forward die past bij de verschillende 
leelijdsfases van het kind. Met het Assessment for learning 
worden kinderen eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat 
leerlingen zelf input leveren en dat jij samen met hen de 
voortgang monitort. We gaan de voortgang daarom ook 
bijhouden in Rappormolio. Dat zult u dit jaar dus steeds meer 
gevuld zien raken. 

Deze drie hoofdpunten zijn de speerpunten van dit schooljaar. 
Tijdens de school ontwikkledagen krijgen we instrucCes en 
begeleiding van proffesionals, werkCjd om dingen verder uit te 
werken en op te ze=en en ruimte om met elkaar te discussiëren.  

Daarnaast gaan we, waar ruimte is, ook de eerste stappen 
nemen, oefenen, met een aantal nieuwe zaken: bewegend 
leren, werken vanuit leerlijnen en doelen en het verder in kaart 
brengen van talenten bij de kinderen zijn zaken die waar we al 
voorbereidend mee bezig zijn en waar we ons de komende jaren  
verder in gaan ontwikkelen. We houden u uiteraard van alle 
ontwikkelingen op de hoogte. 

We wensen u een fijne week! 
Team Cruquiusschool
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 De zomervakanCe zit er alweer 
op! Dit betekent dat er weer 
allerlei nieuwe interessante 
trainingen en webinars starten 
dit najaar voor zowel kinderen 
als hun ouders. Ben je op zoek 
naar een workshop of training 
over opvoeden of opgroeien? 
Kijk dan ook eens op 
www.samenopgroeien.nu 

Voorbeelden van het aanbod: 
Workshop - ADHD, Wat moet je 
ermee?  
Oudertraining Opvoeden & Zo  
Oudertraining Benieuwd naar 
jou  
Workshop 'Hoogbegaafd en 
nu?  

Schoolteam 2022-2023 
v.l.n.r: 
Michèl, David, Carolina, Jonne, 
Ninja, Marielle, Suus, Léonie, 
Susan, Assia, Jip. 
Suzanne, Fleur, Kevin, Floor

http://www.samenopgroeien.nu

