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Kinderboekenweek en winkel 
Voor de herfstvakan4e is er in de 
klassen naast aandacht voor bloemen, 
planten, insecten, oerbossen en het 
regenwoud ook aandacht besteed aan 
lezen. De kinderboekenweek Gi-ga-
groen was overal in de school aanwezig. 
De prach4ge aankleding van de school 
en de boekenwinkel - met heel veel 
dank aan Anja - maakte de school tot een waar leesparadijs. Er 
is veel gelezen en voorgelezen en het leesplezier heeC een 
extra boost gekregen. De boekenwinkel werd goed bezocht en 
er is voor bijna 2000,- aan boeken verkocht en dat betekent dat 
we voor onze schoolbiep voor 200,- nieuwe boeken mogen 
uitzoeken bij Kiekeboek! 

Natuurlijk lezen we verder door en in januari is 
er 4jdens de voorleesdagen weer een boost 
voor het lezen voor de jongere kinderen. Onze 
schoolbibliotheek wordt door groep 4 t/m 6 
gebruikt om leesboeken te ruilen. Wij zoeken 
nog ouders die een vaste ochtend van 
8.30-9.00u willen assisteren bij onze bieb. U 
assisteert de kinderen bij het uitzoeken van 
een biepboek, zorgt ervoor dat zij de boeken 
op de juiste plek terug zeRen en dat de bieb er 
netjes uitziet. De maandag en vrijdag zijn al 
ingevuld. U kunt zich opgeven bij Michèl, 
michel.keRner@spaarnesant.nl 

Schoolkrant 
Nog meer lezen: Jenet (moeder van Morris en Nelson ) en 
Rosanne (moeder van Loek, Sam en Coco) hebben een 
schoolkrant redac4e opgezet. Zij worden ondersteund door 
Mar4jn (vader van Robin en Pixie) en juf Michèl. In de 
kinderboekenweek hebben ze in groep 5 en 6 een oproep 
gedaan voor redac4eleden en is er een ideeënbox in de groep 
geplaatst: hoe met onze schoolkrant gaan heten? Wat willen we 
erin hebben? De redac4e hoopt voor de kerstvakan4e het 
eerste exemplaar uit te kunnen delen. U hoort er binnenkort 
vast meer over! 
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Belangrijke data 
Maandag 31 oktober t/m 
vrijdag 4 november: 
inschrijving 
Rapporfoliogesprekken. 

Donderdag 3 november:  
Excursie groep 5 en 6 naar 
Elswoud. 

Maandag 7 t/m donderdag 17 
november:  
Rapporfolio gesprekken 

11 november: 
De kleuters gaan st Maarten 
liedjes zingen bij buurtcentrum 
‘de Baan’ 

Vrijdag 18 november: 
School ontwikkel middag: de 
kinderen zijn vanaf 12.00 uur 
vrij. 

Vrijdag 2 december:  
Sinterklaasfeest op school 

Gevraagd: 
Ouders / opa’s of oma’s die 
handig zijn op de naaimachine 
en kinderen willen begeleiden 
in het naaiatelier van groep 5/6 
voor het komende thema 
‘Mode’. Het thema start vanaf 
volgende week. Voor meer 
informa4e kunt u terecht bij juf 
Susan en juf Léonie
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Op tijd beginnen en ophalen 
De school begint om 08.30 uur. Dat betekent dat de kinderen 
om 08.30 uur in de klas moeten zijn. Steeds meer kinderen 
komen net voor 08.30 uur op school of vlak daarna. We willen 
echt op 4jd beginnen. We vragen u om 08.25 op school te zijn, 
zodat uw kind voldoende 4jd heeC om naar de klas te lopen, jas 
en tas op te hangen en om 08.30 ook echt ín de klas te zijn.  
Om 14.15 uur zijn we uit en komen de klassen weer naar buiten.  
Vanwege het overzicht van de leerkrachten en de veiligheid van 
de kinderen, willen we u vragen om bij het ophalen van de 
kinderen te wachten op het voetbalveld of langs de 
wilgentunnel. Wilt u de boombank en het klimrek vrij houden?  

Talentenlab 
Onze leerlingen lopen over van het talent. De een is heel 
crea4ef, de ander kan goed rekenen, er zijn spellingstalenten, 
presenta4e talenten en sporters… kortom: talenten zijn divers, 
breed en iedereen heeC er minstens één. Sommige talenten kun 
je vaker inzeRen dan anderen en zo zijn er soms kinderen die te 
weinig worden aangesproken op hun talenten in de klas.  
Daarom zijn we gestart met het talentenlab. Elke 
woensdagmiddag gaan we daar met een groepje kinderen aan 
de slag die een boost kunnen gebruiken. Stralende gezichten en 
ontspanning spat er van af en dragen zo bijna een posi4ef 
zeloeeld, energie en kracht. 

Nog meer talent… 
We willen op school de talentontwikkeling steeds een stapje 
verder uitbreiden. Zo denken we aan een techniekkast, een 
4mmertafel en onderzoeksplekken. Dan kunnen we de IPC 
thema’s nog meer verrijken en een steeds diverser aanbod 
verzorgen. Deze plannen staan nog erg in de kinderschoenen. 
We vroegen ons af of er talentvolle ouders zijn die mee willen 
denken over de invulling en helpend kunnen zijn bij de 
prak4sche uitvoering. U kunt zich aanmelden bij Floor. 
floor.feijen@spaarnesant.nl 

Mooie tip: 
Van de moeder van Maria in groep 6 kregen we deze 4p, die we 
jullie niet willen onthouden: we aren't a Dutch speaking house, 
we try to encourage the kids to listen Dutch in different ways, 
one of them is through podcasts.  I stumbled upon this one and 
it is really nice. s.  Maybe something to consider for the kids to 
be aware? 
hRps://www.dewaanzinnigepodcast.nl/ 

We wensen u een fijne week! 
Team Cruquiusschool
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School Ontwikkel Dag  
Afgelopen maandag, 24 
oktober, was er een school 
ontwikkel dag. In de ochtend 
hebben we een training IPC 
gehad van onze vaste trainster 
Christy. De ideeën stroomde 
meteen en de planningen voor 
de komende thema’s zijn af. 
Het is heel fijn om na 
inhoudelijke input samen aan 
de slag te gaan. 

Op vrijdagmiddag 18 november 
zijn de kinderen om 12.00 vrij 
en gaat het team in de middag 
weer verder met de 
schoolontwikkeling. 

Rapportfoliogesprekken 

Vanaf vanochtend staat de 
planning voor de 
Rapporfoliogesprekken weer 
open. Tot aanstaande vrijdag 
15.00 uur kunt u zich 
inschrijven voor het 
Rapporfoliogesprek met / over 
uw kind. Dat gaat via de de 
knop ’Schoolgesprek’ in de 
OuderApp. 
De gesprekken zijn van 
maandag 7 t/m donderdag 17 
november. We bespreken de 
sociaal emo4onele 
ontwikkeling van uw kind. In 
Rapporfolio is de startpagina 
vernieuwd en zijn de 
onderdelen ‘Zo ben ik’ en ‘Zo 
werk ik’ ingevuld.
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