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Sterker worden,
Beste ouders/verzorgers,
De eerste twee weken zitten er alweer op. Een start van het schooljaar die
soepel is verlopen, maar toch anders is dan andere jaren.
Ouders blijven buiten en komen nu alleen op afspraak in de school. Dit is
soms nog best even wennen en zoeken. Juist omdat we hier op school de
oudercontacten en korte lijntjes zo belangrijk vinden. We hopen dat we hier
de komende maanden verder onze weg in gaan vinden.

groter worden,
groeien!

Doordat u nu niet meer in de school komt, heeft u ook minder zicht op wat er
gebeurt. De inloopmiddag die we normaal in het begin van het schooljaar
hebben gaat ook niet door. We zijn bezig met een alternatief zodat u toch
goed geïnformeerd bent hoe er in de groep gewerkt wordt.
Ik kan u wel vertellen dat de sfeer in de school heel fijn is. Het is rustig en
iedereen is blij dat we weer in een normaal ritme zitten.
Hoelang dit er allemaal zo uit blijft zien weten we nu nog niet. We gaan er
met elkaar in ieder geval het beste van maken en dat gaat vast helemaal
goed komen.
Tenslotte wil ik alle nieuwe kinderen (en hun ouders) die dit schooljaar op
Crescendo zijn begonnen, van harte welkom heten. Het gaat dit jaar om
behoorlijk veel nieuwe kinderen (34). Niet alleen vierjarigen, maar ook
kinderen die verhuisd zijn of van een andere school in Almere komen. Ik hoop
dat jullie hier snel je draai en plek zullen vinden.
Namens het team wens ik iedereen een heel mooi schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Maarten Lensink

KBS Crescendo
Luitstraat 9
1312LH ALMERE
Telefoon: (036) 5360982
E-mail: crescendo@skofv.nl
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Bij ziekteverschijnselen thuisblijven
De afspraak is dat iedereen met verkoudheidsklachten thuisblijft. Dit betekent dat er nu meer en vaker
kinderen thuisblijven dan we gewend zijn. In veruit de meeste (tot nu toe alle) gevallen niet omdat ze
Corona hebben, maar uit voorzorg en om andere kinderen niet aan te steken met verkoudheid. Als we
logisch nadenken weten we dat het aantal thuisblijvende kinderen (en leerkrachten) straks in de koudere
maanden daarom zal oplopen. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien en wat kinderen dan thuis mogelijk wel
aan school kunnen doen (ze zijn immers niet ziek maar hebben ‘slechts’ verkoudheidsklachten) zijn we op
dit moment aan het uitwerken. Hierover wordt u op korte termijn geïnformeerd.
Goed voor u om te weten is dat we bij een ongewoon hoog aantal kinderen in een groep met
gezondheidsklachten afstemming hebben met de GGD. Mocht het nodig zijn dan wordt u uiteraard
geïnformeerd.
Bij afwezigheid van een leerkracht proberen we zoveel mogelijk intern op te lossen. Dit zal met het grote
lerarentekort niet altijd lukken. Het kan dus voorkomen dat een hele groep thuis moet blijven omdat we
geen vervanging hebben.
Doordat de frequentie van leerlingen en leerkrachten die thuis (moeten) blijven mogelijk gaat oplopen is
het handig om alvast na te denken over een achterwacht/opvang voor uw kind.

Leren op school
Het gaat hard! Na twee weken kunnen de kinderen in groep 3 al de letters ‘r’, ‘d’, ‘i’, ‘k’, ‘aa’, ‘n’ en ‘e’ lezen
en schrijven!
Bij de kleuters weten de kinderen inmiddels hoe er gewerkt en gespeeld wordt in de hoeken. Het mooie in
de kleutergroepen is ook dat er oudste kleuters zitten die, samen met de leerkracht, de jongste kleuters
hierin heel goed kunnen helpen en begeleiden.
Verder hebben de groepen 4 t/m 6 een duidelijke instructie gehad over het laptop gebruik. Deze zullen dit
schooljaar vaker en intensiever ingezet worden ter ondersteuning van het onderwijsaanbod.
We merken dat na een zomervakantie (en helemaal met zo’n rare periode die we daarvoor hebben gehad
waar de kinderen niet of met een halve groep naar school gingen) iedereen zijn/haar plekje weer moet
vinden. Dit is heel normaal en we besteden in alle groepen daarom veel aandacht aan Kanjertraining. Hoe
ga je met elkaar om? Hoe positioneer je jezelf naar een ander en in een groep? Wat zijn de afspraken in de
groep (deze worden samen met de kinderen gemaakt).

Inschrijven op Crescendo
We merken dat het aantal kinderen dat op Crescendo wil starten toeneemt. We kunnen niet iedereen
plaatsen. Om broertjes en zusjes van kinderen die hier al op school zitten een plek te kunnen garanderen is
het belangrijk om deze tijdig in te schrijven.
Het is nu alleen wat lastiger om even binnen te lopen om een inschrijfformulier op te halen.
U kunt daarom mailen naar onze administratie Olga Savin: o.savin@kbscrescendo.nl of crescendo@skofv.nl
Zij stuurt u dan een inschrijfformulier toe.

