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Alweer een nieuw jaar… 

2022 zit er alweer bijna op. We gaan samen de kerstvakan<e in. 
De eerste vier maanden van dit schooljaar zijn heel snel gegaan, 
maar wat is er veel moois om op terug te kijken: zo hebben we 
de thema’s rondom de natuur gehad, die aansloten bij de 
Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen. De thema’s feesten, 
speelgoed en mode zijn nu net afgesloten. Er werd gezongen 
met lampionnen in buurcentrum De Baan, er was een 
poppentheatervoorstelling in de school en speIerende 
modeshows van ouders, opa’s en oma’s en aan het eind van het 
thema ook de kinderen. Bij de kleuters zijn nieuwe hoeken 
gemaakt en starten ze in de ochtend met spelend leren. In 
groep 3 zijn bijna alle klanken aangeboden en wordt er gewoon 
al gelezen! In groep 4 worden sprongen gemaakt met het Rots 
en Waterprogramma. In groep 5 en 6 waren er diverse 
excursies met auto’s, op de fiets én met de trein. Natuurlijk 
mede dankzij veel betrokken ouders, opa’s en oma’s. Dank voor 
alle steun en inzet. Na het fantas<sche kerstdiner van 
gisteravond gaan we vandaag heel tevreden en voldaan de 
vakan<e in. 

We sluiten af met iets heel bijzonders: de 
àllereerste edi<e van onze eigen schoolkrant 
‘de Crux’! Alweer iets om trots op de zijn. Uw 
oudste kind krijgt hem vandaag mee naar huis, 
om lekker van te genieten in de vakan<e… 

Op naar 2023… 
In het nieuwe jaar gaan we meteen goed van start. Het team 
start maandag 9 januari met een school ontwikkeldag rondom 
Rappor\olio en Hiro: een programma met lessen sociaal 
emo<onele ontwikkeling, waar we tot de voorjaarsvakan<e een 
pilot mee gaan draaien. Daarover in de volgende nieuwsbrief 
meer.  
Op dinsdag 10 januari zien we de kinderen weer op school en 
proosten we in de klassen op het nieuwe jaar. We starten 
natuurlijk met de nieuwe IPC thema’s: ‘Brrr, wat is het koud’ in 
groep 1/2, ‘Communica<e’ in groep 3 en 4 en ‘Samen leven’ in 
groep 5 en 6.  
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NIEUWSBRIEF          
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Belangrijke data 

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) 

Vrijdag 4 februari: 
School Ontwikkel Dag: de 
kinderen zijn vrij. 

Maandag 13 t/m vrijdag 24 
februari: 
Rappor\oliogesprekken. 
Inschrijven kan vanaf maandag 
6 februari. 

Maandag 27 februari t/m 
vrijdag 3 maart: 
Voorjaarsvakan<e. 
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Meester Kevin is terug van zijn reis en start woensdag 11 januari 
met zijn eerste gymles. Voor één keer dus gym op woensdag en 
donderdag. De weken erna gewoon weer op maandag en 
donderdag.  
Een frisse start en genoeg om naar uit te kijken! 

We eindigen deze nieuwsbrief met een foto terugblik van de 
afgelopen feestelijke maand. 
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Een warm welkom door de 
kerstvrouwen van de Cruq… 

Ondertussen is in de 
gymzaal een sfeervolle 
borrel voor ouders. 

Dank aan de Ouderraad 
voor alle voorbereidingen! 
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   Het Cruquius kerstkoor 

 Dank aan Charlotte en Madelon voor het oefenen en de   
 begeleiding. 

 We wensen u hele knusse feestdagen en alle   
 goeds voor het nieuwe jaar.  

   
Fijne vakantie en we zien jullie   
allemaal graag weer gezond 
terug op school op 10 januari…  
  
Team Cruquiusschool 
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Tip van een ouder: 

 

Bijlage 
Als extra bijlage bij deze 
nieuwsbrief het aanbod van het 
Centrum Jeugd en Gezin voor 
het nieuwe jaar.


