
Cruquiusschool  27 februari 2023

De maand februari 
Stond in het teken van de Rappor5oliogesprekken en de 
afronding van de IPC thema’s in alle groepen. 
Voor de vakan?e hebben de leerkrachten u als ouder weer 
allemaal gesproken. Vanaf groep 3 waren de kinderen bij het 
gesprek om de ingevulde Rappor5olio’s te bespreken. Ook zijn 
in alle groepen de thema’s weer afgerond. In de Ouder App 
vindt u in groepen steeds een verslag en foto’s van al het 
waardevolle dat er in de klassen gebeurt. Na de 
voorjaarsvakan?e start er in alle groepen weer een nieuw 
thema: bij de kleuters het thema ‘Beestenboel’. In groep 3 en 4 
het thema ‘Circus’ en in groep 5 en 6 het thema 
‘Ontdekkingsreizigers’. 

Muzieklessen 
In samenwerking met Hart, het cultuurcentrum van Haarlem, is 
er voor elke groep een blok van 10 muzieklessen gereserveerd. 
Na de voorjaarsvakan?e starten de groepen 1/2 en de groepen 
3 en 4 met hun lessenblok. Juf Sandra Wijnhout start op 
dinsdag 7 maart met de lessen. Voor de groepen 1/2 start een 
lessenblok met lessen van 30 minuten ‘Muziek en bewegen’: 
beweging is de basis van de muzikale ontwikkeling. Kinderen 
bewegen van nature; ze springen van opwinding, ze trappelen 
van ongeduld. Vooral voor jonge kinderen staat het beleven van 
muziek gelijk aan bewegen op muziek. De docent werkt zowel 
met bewegingsimprovisa?e, waarbij het vooral gaat om het 
inleven in de muziek en het reageren met beweging daarop.  
Doel: Kleuters ontdekken bewegend muzikale parameters zoals 
maat, ritme en vorm en geven al bewegend vorm aan de 
betekenis van muziek. Daarnaast ontwikkelen ze hun motoriek 
en hun oriënta?e in ruimte en ?jd. 
 
Voor groep 3 en 4 staat een blok ‘Alles is muziek’ met lessen 
van 45 minuten gepland:  
Bij deze lessen komen kinderen in aanraking met verschillende 
muzieksoorten en muziekinstrumenten. Ze beluisteren 
muziekfragmenten en proberen hierna de thema’s van deze 
fragmenten te vertalen naar eigen muziekstukjes. Ze leren dat 
je met twee oren muziek kunt horen die je eerder nog niet 
kende. En ze leren dat je met alles muziek kunt maken. Met je 
lijf en met je stem, met pennen en potloden, met trommels en 
triangels; alles maakt de muziek die je zelf verzint. 
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Belangrijke data 

Maandag 27 februari t/m 
vrijdag 3 maart: 
Voorjaarsvakan?e. 

Woensdag 8 maart: 
School Ontwikkel Middag:  
de kinderen zijn vanaf 12.00 
uur vrij. 

Vrijdag 10 maart: 
Sponsorloop groep 5 en 6 

Woensdag 5 april: 
Grote excursie groepen 1/2 
naar Ar?s 

Vrijdag 7 t/m maandag 10 april:  
Paasweekend, de kinderen zijn 
vrij 

Dinsdag 11 april: 
School Ontwikkel Dag: de 
kinderen zijn vrij 

Gevonden voorwerpen 

Er liggen weer enorm veel 
gevonden voorwerpen in de 
hal. Bekers, jassen, truien, 
sportkleding… 
Wilt u na de vakan?e weer 
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Doel: De leerlingen kunnen met geluiden die bij een bepaald 
thema horen m.b.v. vormregels een muziekstukje maken. Ze 
kunnen de geluiden vertalen naar hun stem, bodypercussie en 
muziekinstrumenten. 
Na de meivakan?e komen de groep 5 en 6 aan de beurt. Zij 
krijgen een blok ‘Werelddrummen’. 

Sponsorloop groep 5 en 6 

De vreselijke berichten en beelden van de aardbeving in Turkije 
en Syrië houden ons allemaal bezig. Anneli uit groep 6 opperde 
het idee om geld in te zamelen voor de slachtoffers van deze 
ramp. De koppeling van ons thema ‘Samen leven’ was direct 
gemaakt: Wij leven hier in rijkdom en vrijheid en zij zijn alles 
kwijt en hebben onze hulp nodig. Wanneer iets bij de kinderen 
leed dan willen we hier zo goed mogelijk op inspringen. 
Hieronder leggen Anneli en Fenne W. uit wat we gaan doen en 
wanneer.  
Juf Susan en juf Léonie 
 

We gaan een sponsorloop organiseren voor de mensen in 
Turkije en Syrië. De datum is: Vrijdag 10 maart om 8:45 tot 9:15 
in de ochtend. Het is een rondje om de school van 300 meter. 
We doen het met groep 5 en 6. Het past helemaal bij ons thema 
(Samen leven). We leven allemaal samen in Europa en in de 
wereld en daarom vinden wij als er een ramp is het belangrijk 
om te helpen. Voor deze erg ramp hebben we deze keer gekozen 
voor een sponsorloop. Ook is het zielig dat veel mensen zonder 
eten, drinken en stroom ziien en dat ze het allemaal koud 
hebben. Sommige liggen in het ziekenhuis en sommige 
overleven het niet. 
In de vakan?e mogen de kinderen sponsoren zoeken. De 
mensen die sponsoren mogen zelf kiezen hoeveel geld ze per 
rondje geven. Na de sponsorloop halen de kinderen hun geld op. 
De envelop waar al het geld in zit wordt gegeven aan Ceyda (de 
moeder van Mirza) en zij zorgt dat het op een goede plek in 
Turkije terecht komt. We hopen dat jullie allemaal kunnen 
komen om ons aan te moedigen en dat we veel geld in zamelen. 
Groetjes Groep 5 en 6 hopelijk zien we elkaar op 10 maart!!!!!! 
De leerlingen van groep 5 en 6 

We wensen u een fijne vakantie! 
Team Cruquiusschool
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School Ontwikkel 
Middag 
Op woensdag 8 maart is er 
weer een School Ontwikkel 
Middag. De kinderen zijn vanaf 
12.00 uur vrij. Het team gaat op 
scholenbezoek bij een andere 
school van Spaarnesant om te 
kijken naar IPC, rijke 
leeromgeving en het integreren 
van taallessen in IPC. Op een 
tweede school kijken we naar 
het rekenonderwijs en digitale 
verwerking van de lessen. 
Tensloie kijken we bij een 
school die werkt met een 
technieklab. Van alle 
observa?es maken we een 
terugkoppeling voor het team 
en bepalen we wat we kunnen 
gebruiken om ons onderwijs op 
de Cruquiusschool verder te 
verrijken. 

Hiro 

In januari zijn we gestart met 
een pilot van de methode 
‘HiRO’. 
hips://www.hiro.school/ 
De komende maanden staat 
het systeem nog open en 
kunnen we lessen blijven geven 
vanuit de methode. De pilot is 
dan wel al afgerond. Eind maart 
zullen we onze ervaringen met 
elkaar delen ?jdens een 
teamvergadering en beslissen 
of we vanaf komend schooljaar 
defini?ef gaan werken met 
deze methode.

https://www.hiro.school/

