
Cruquiusschool   september 2022

Gouden weken & sportdag 
De maand september stond in het teken van de gouden weken. 
In alle groepen zijn extra ac>viteiten gedaan om de 
groepsvorming te ondersteunen. U hee@ erover kunnen lezen 
in de groepsberichten van de ouder app. De gouden weken zijn 
afgesloten met een zonovergoten sportdag. Wat een cadeautje 
om zo de gouden weken af te sluiten. Dank aan alle hulpouders 
en meester Kevin voor deze mooie dag. 

Natuurlijk stopt de aandacht voor de groepsprocessen nu niet. 
De nadruk ligt nu weer op de IPC thema’s, maar uiteraard 
blijven we de sociaal emo>onele ontwikkeling en 
groepsvorming volgen en ondersteunen. 

IPC thema’s en de Kinderboekenweek 
Onze eerste IPC thema’s van dit jaar zijn aangepast het 
Kinderboekenweek thema Gi-ga-groen. 
Zo kunnen we, naast de IPC thema’s ook extra aandacht 
besteden aan lezen en boeken. De Ouderraad hee@ weer een 
prach>ge aanvulling van onze bibliotheek gefinancierd, 
waarvoor dank! 
Bij de kleuters is het thema ‘ Bloemen en planten’, in groep 3 en 
4 werken ze over ‘Planten en insecten’ en in groep 5 en 6 aan 
het thema ‘Oerwoud’. De meeste groepen zijn ook al op een 
excursie geweest binnen het thema en de leerwanden in de 
klas groeien. Wat fijn om te zien. Deze week vult de kick-off van 
de Kinderboekenweek ons thema aan: 
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Belangrijke data:  
Donderdag 6 oktober:  
Opening Kinderboekenweek 

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

Maandag 24 oktober: 
School ontwikkel dag: de 
kinderen zijn vrij. 

Maandag 31 oktober t/m 
vrijdag 4 november: 
inschrijving 
Rappor^oliogesprekken. 

Maandag 7 t/m donderdag 17 
november:  
Rappor^olio gesprekken 

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

Vrijdag 2 december:  
Sinterklaasfeest op school 

Ophalen kinderen 
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?  
Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
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De Kinderboekenweek gaat deze week van start! Het thema is 
Gi-GA-GROEN en sluit mooi aan bij de thema’s van IPC in de 
verschillende groepen. Dit jaar werken wij met het lespakket van 
de Kinderboekenweek. Dit pakket bevat aansprekende boeken 
in het thema die de leerkrachten inzeden >jdens een aantal 
lessen. Hieronder staan een paar voorbeelden. 

 

                

Opening; Op donderdag 6 oktober op het plein met een ‘gi-ga-
groene dans’ van Kinderen voor Kinderen; trek allemaal iets 
groens aan! De kinderen verzamelen zich eerst in de klas en 
gaan dan met de leerkracht naar buiten; ouders zijn welkom om 
de sfeer te proeven maar graag buiten het schoolplein zodat alle 
groepen genoeg ruimte hebben en er overzicht is. Op die dag 
krijgen de kinderen ook de Kinderboekenkrant mee. 
Kinderboekenwinkeltje; Dit jaar voor het eerst op de Cruquius: 
Een kinderboekenwinkeltje! In samenwerking met boekhandel 
Kiekeboek en hulpouder Anja wordt de bibliotheek op school 
omgetoverd tot winkeltje. Een mooie selec>e aan 
inkijkexemplaren ligt klaar om in te bladeren en daarnaast kunt 
u ieder boek bestellen die u wilt, via het bestelformulier dat in 
de winkel klaarligt. U betaalt de boeken vooraf per pin en krijgt 
al wel het Kinderboekenweekgeschenk mee. De bestelde 
boeken worden na de herfstvakan>e in de klas geleverd. Leuk 
detail: 10% van de opbrengst mogen wij besteden aan nieuwe 
boeken voor onze bibliotheek! 
Het winkeltje is open vanaf donderdag 6 oktober t/m donderdag 
13 oktober elke dag na school van 14.15u – 15.00u. 
Overige ac?viteiten; Tijdens deze week gaan de groepen bij 
elkaar voorlezen, geven de leerkrachten gi-ga-groene lessen en 
wordt in groep 5 en 6 de kick-off gehouden van een heuse 
schoolkrant! De week wordt op vrijdag 14 oktober afgesloten 
met een speurtocht door de school geheel in het thema! We 
maken er een onvergetelijke Kinderboekenweek van! 
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Informatieavond 
feedback 
De informa>eavond was druk 
bezocht. Het feedbackformulier 
was niet in de mail te zien, 
maar wel in de ouder app, in de 
persoonlijke inbox.  

Berichten die we plaatsen in de 
persoonlijke inbox, komen in 
uw mail én in de app onder het 
kopje persoonlijke inbox. Daar 
kunt u berichten dus al>jd 
terugvinden. 

Ouderhulp:  

Wij zoeken nog ouders die een 
vaste ochtend van 8.30-9.00u 
willen assisteren bij onze bieb. 
De kinderen van groep 4 t/m 
groep 6 kunnen op dat moment 
hun leesboek ruilen. U 
assisteert de kinderen bij het 
uitzoeken, zorgt ervoor dat zij 
de boeken op de juiste plek 
terug zeden en dat de bieb er 
netjes uitziet. De vrijdag is al 
ingevuld. U kunt zich opgeven 
bij Michèl, 
michel.kedner@spaarnesant.nl
Alvast hartelijk dank!
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 Buiten spelen en plein 
Ons schoolplein is bijna klaar. Het vergroeningsproject is 
afgerond en er zijn verschillende spelaanleidingen op het plein: 
voetballen, klimmen en klauteren, zand en water en open 
ruimtes voor groepsspellen en het rijden met kleutermateriaal. 
Voor de kleuters zijn voldoende materialen beschikbaar. Nu de 
school groeit, willen we in de afrondende fase nog kijken naar 
extra materialen voor de oudere kinderen en  belijning op het 
plein. Meester David en meester Kevin maken hier een plan voor 
en dat zullen we dit schooljaar realiseren. Om het spel in de 
open ruimtes verder te begeleiden biedt meester Kevin elke 
week >jdens de gymles een spel van de week aan. Dat hangt 
vanaf vorige week ook op de buitendeuren om kinderen, 
leerkrachten en ouders te inspireren. 

School ontwikkel dagen: speerpunten 
van dit schooljaar. 
Dit jaar hebben we elke maand een school ontwikkel moment. 
U hebt er in de vorige nieuwsbrief al over kunnen lezen.  
Onze speerpunten dit jaar zijn: 
Aanbod op niveau: in elk klas wordt in drie niveaus gewerkt: het 
basisniveau, kinderen die extra (verlengde) instruc>e nodig 
hebben en kinderen die meer uitdaging nodig hebben. In onze 
huidige methodes zijn daar al richtlijnen en materialen voor. Dit 
gaan we dit jaar verder uitwerken en verdiepen. Ook het aanbod 
voor de meerbegaafde kinderen gaan we verder ontwikkelen. 
Sociaal Emo>oneel ontwikkeling. Naast de elf van jezelf en de 
gouden weken willen we graag meer verdiepende ac>viteiten en 
lessen gaan inzeden. We oriënteren ons op verschillende 
mogelijkheden voor lessen en betrekken IPC, met de 
persoonlijke doelen hier ook bij. 
IPC blij@ ook een ontwikkelpunt. Vanaf groep 3 werkt IPC met 
het Assessment for learning. Dat gaan we verder uitwerken en 
zichtbaar maken in Rappor^olio. 

We kunnen niet alles tegelijk. We kiezen ervoor deze 
speerpunten dit jaar stevig neer te zeden en te verdiepen.  
Volgend schooljaar is er dan weer ruimte om andere 
speerpunten op te pakken: de intensivering van het Engelse 
aanbod, verkeerslessen, bewegend leren en werken vanuit 
leerlijnen en doelen. Tot slot het verder in kaart brengen van 
talenten bij de kinderen. 

Net als de kinderen zijn wij als school ook niet uitgeleerd. 
We houden u uiteraard van alle ontwikkelingen op de hoogte. 

We wensen u een fijne week! 
Team Cruquiusschool
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Voor wie wil: 

Regelma>g krijgen we folders 
van verenigingen om leden te 
werven. Ze liggen in de hal 
naast de voordeur voor wie wil. 


