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Gymlessen 
Onze meester Kevin hee1 vanaf deze week 6 weken verlof. Hij 
maakt een reis naar Thailand. 
Na de kerstvakan>e is hij gelukkig weer terug. 
In de maand dat Kevin op reis is, worden de gymlessen gegeven 
door meester Peter Jongejans. Vanaf vandaag, maandag 28 
november, neemt hij de gymlessen over. 
Ook onder de gymdocenten is er een tekort en zijn er een 
aantal langdurig zieken binnen Spaarnesant, waardoor de 
invallers worden verdeeld over de scholen. 
Daarom hebben we tot de kerstvakan>e maar één keer in de 
week gym, op de maandagen. De donderdag komt alleen in de 
maand december te vervallen.  
Na de kerstvakan>e is Kevin er weer. Omdat de eerste maandag 
een School Ontwikkel Dag is, is er in de week nà de 
kerstvakan>e eenmalig gym op woensdag en donderdag. 

Buitenspelen 
Op ons plein zijn verschillende mogelijkheden voor spel. Zo 
hebben we het voetbalveld, het klimtoestel, de zandbak en 
open ruimtes voor fietsen en karren. We hebben het klein 

materiaal uitgebreid: er zijn stelten, 
springtouwen en verschillende soorten ballen 
aangescha1. Tot de kerstvakan>e doen we een 
proef waarbij we >jdens de kleine pauze in de 
ochtend verschillende spelvormen aanbieden: 
zo is er op het voetbalveld ook een dag 
basketbal, een dag frisbees en een dag 
‘ beweegpot’ ingepland. De beweegpot is een 
pot vol spellen, waar de leerkracht een spel 
uitkiest en aanbiedt >jdens de kleine pauze. Zo 

proberen we nog gevarieerder spel te creëren. 

In het voorjaar gaan we kijken naar laatste aanpassingen op het 
plein: een tweede doeltje, een stenen pingpongtafel en 
belijningen moet het plein compleet gaan maken. Om dat 
allemaal te kunnen realiseren moeten we nog even sparen, 
maar we houden u op de hoogte! 
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Belangrijke data 
Dinsdag 29 november: 
Poppentheater en gastles 
poppenspel groep 3 en 4 

Vrijdag 2 december:  
Sinterklaasfeest op school 

Woensdag 14 december: 
Groep 5 en 6 naar ‘ Fashion for 
good’  

Donderdag 22 december: 
Kerstviering op school 

Vrijdag 23 december: 
Speelgoedochtend. De 
kinderen zijn om 12.00 uur vrij: 
kerstvakan>e! 

Maandag 26 december t/m 
vrijdag 6 januari:  
Kerstvakan>e 

Maandag 9 januari:  
School Ontwikkel Dag: de 
kinderen zijn nog vrij 

Dinsdag 10 januari:  
Proost op het nieuwe jaar! 
Eerste schooldag in januari. 

Woensdag 11 januari:  
Verschoven gymles van 
meester Kevin (i.p.v maandag 9 
januari) 
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Thema’s in de school 
De school bruist! De groepen 5 en 6 werken over het thema 
Mode. Het thema werd geopend met een spectaculaire 
modeshow. De kinderen werden verrast door hun oma, opa, 
vader of moeder die in een memorabele modieuze oudit over 
de rode loper kwamen. Wat een feest! 
In groep 3 en 4 kregen ze een videoboodschap van Sander 
Peelgoed, speelgoedmaker van Sinterklaas en de kerstman: of 
de kinderen hem wilde helpen met het ontwerpen van 
speelgoed. Nou, dat wilden ze wel!! En bij de kleuters werd het 
thema Feesten gestart met een lampionnenoptocht naar 
buurtcentrum de Baan. Bij de kleuters speelt 
Sinterklaas nu de hoofdrol, maar kregen 
verschillende  feesten aandacht: Zo kwamen 
Benjamin en Suzie uit groep 4 met hun moeder 
vertellen over Chanoeka en vertelde de moeder 
van Maidah en Rick over Thaise feesten. De 
kleuters hebben daarna Thaise hapjes gemaakt 
in de keuken. 
In groep 3 en 4 krijgen de leerlingen een 
voorstelling van Koekla Poppentheater en een gastles van de 
poppenspeler. Later in het thema worden er poppen gemaakt 
die gebruikt worden in hun eigen voorstelling. En er is een heus 
naaiatelier voor groep 5 en 6, waar oma’s stoere en ervaren 
coupeuses blijken. 

Wat een heerlijke sfeer en prach>ge leermomenten door de 
hele school heen! 

School ontwikkel middag 
Op vrijdag 18 november was er een school ontwikkel middag. 
Terwijl de kinderen om 12.00 uur vrij waren, hee1 het team zich 
weer gebogen over de schoolontwikkeling. We hebben 
geëvalueerd waar we de afgelopen periode mee bezig zijn 
geweest en wat we de komende periode gaan oppakken. Zo zijn 
er mooie stappen gemaakt in het nog beter gedifferen>eerd 
instruc>e geven, zijn we gestart met het talentenlab en zijn er 
extra rekenmaterialen en spellen aangescha1. De komende 
periode gaan we een verdieping aanbrengen in de lessen op 
sociaal emo>oneel gebied en gaan we verder met het 
doelgericht werken binnen IPC.  
Op de aankomende school ontwikkel dag van 9 januari gaan we 
verder aan de slag met een pilot voor lessen op het gebied van 
sociaal emo>onele ontwikkeling en met de invulling en 
verfijning van Rappordolio. 

We wensen u een fijne week! 
Team Cruquiusschool 
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Luizenpluizen 
Vandaag is iedereen weer 
gecontroleerd door de 
luizenmoeders (waarvoor 
dank!) Er zijn in verschillende 
klassen levende luizen en/of 
neten gevonden bij kinderen. 

Controleert en kamt u thuis 
ook goed? Dan voorkomen we 
verdere uitbraken. 

De Crux…. 
Weet u wat de Crux is?  
Binnenkort komt hij bij u thuis, 
vol met nieuwtjes over de 
Cruquiusschool… Spannend!


