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Sterker worden,
Beste ouders/verzorgers,

Wat fijn om veel ouders de afgelopen periode tijdens de
verwachtingsgesprekken weer even in de school te zien en spreken. Dat is in
deze tijd namelijk niet meer zo vanzelfsprekend. Op Crescendo vinden we
goede communicatie en het gevoel van een laagdrempelige benadering heel
belangrijk. Juist in een tijd waarin we elkaar minder ‘live’ zien en spreken is
het essentieel om met elkaar in contact te blijven. Dus als er iets is wat u wilt
bespreken, maak een afspraak met de leerkracht.

groter worden,
groeien!

Inmiddels is de herfst ook officieel begonnen. Van de warmste septemberdag
allertijden (alle kinderen hebben vorige week een ijsje gehad van onze
Oudervereniging!), naar de regen, wind en dalende temperaturen van de
afgelopen (en komende) dagen. Toch zetten we, i.v.m. de
Coronamaatregelen (ventilatie), de ramen nog steeds open. Misschien kunt u
hier rekening mee houden als u uw kind naar school stuurt.

Belangrijk
Volgende week vrijdag (2 oktober) hebben we een studiedag. De kinderen
zijn die dag vrij. Het team gaat aan de slag met schoolontwikkeling. Verderop
in deze nieuwsbrief een korte uitleg over de thema’s die in deze ontwikkeling
passen.

Namens het team wens ik u een mooi weekend.

Maarten Lensink

KBS Crescendo
Luitstraat 9
1312LH ALMERE
Telefoon: (036) 5360982
E-mail: crescendo@skofv.nl
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Speerpunten dit schooljaar
Iedere vier jaar bepaalt een school de koers voor de komende jaren. Gezien de rare tijd waar we met z’n
allen inzitten hebben we besloten om dit nu voor de komende twee jaar te doen. Deze plannen zijn
besproken in de MR en uiteindelijk uitgewerkt in het schoolplan (zie onze website).
Naast het ‘gewoon goed onderwijs geven’ richten we ons de komende twee jaar extra op:

1. Sociaal emoOonele ontwikkeling en pedagogisch klimaat
We besteden op Crescendo al veel aandacht aan het pedagogisch klimaat en de sociaal emoSonele
ontwikkeling van kinderen. Wij zijn al een gecerSﬁeerde ‘Kanjerschool’. Dit zien we als voorwaarde
om tot goed leren te komen. Binnen onze school hebben we inmiddels twee opgeleide
gedragsspecialisten (Nicole en MarSne D.) werken die samen met het team gaan zorgen voor
borging van onze aanpak.
2. Rekenen
Onze rekenspecialist (Monique) en een werkgroep begeleidt het team in de oriëntaSe op een
nieuwe rekenmethode (implementaSe waarschijnlijk per 2021-2022). Ons doel is uiteindelijk om
ons rekenonderwijs verder te verbeteren.
3. Uitdagend onderwijs
Naast de reguliere diﬀerenSaSe in de methodes (taal, lezen, rekenen) willen we nog meer
uitdagend onderwijs voor kinderen die op bepaalde vakgebieden meer aan kunnen (uitbreiden
aanbod voor meer- en hoogbegaafden).
4. Zicht op ontwikkeling
De InspecSe hee\ deze belangrijke indicator vorig schooljaar als voldoende beoordeeld. Toch
willen wij ons onderwijs nog beter afstemmen op wat de kinderen nodig hebben. Concreet
betekent dit dat we meer de samenwerking met ouders zoeken (bijv. het verwachSngsgesprek van
afgelopen week).
5. KwalitaOef goed onderwijs en binden van goed personeel
Gelukkig hebben we op dit moment een compleet team. Alle groepen zijn ‘bemand’. Toch
investeren we ﬂink in de samenwerking met de pabo (lerarenopleiding). Onze schoolopleider (Felix)
coördineert alles m.b.t. stagiaires die hier dan ook steeds meer te zien zijn op Crescendo. Door
deze intensieve samenwerking hopen we mee te werken aan het terugdringen van het
lerarentekort en ook toekomsSge collega’s (voor Crescendo?) op te leiden.
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Katholieke identiteit – Catechese
Naast bovenstaande speerpunten willen
we onze Katholieke identiteit ook weer
meer uitdragen. Er is een werkgroep die
zich hiermee bezighoudt en sinds
halverwege vorig schooljaar zijn al enkele
veranderingen in gang gezet.
Een van die aanpassingen is het aanbod
van Catechese op onze school. Voor alle
groepen zijn nieuwe kinderbijbels
aangeschaft en er wordt elke twee weken
een Bijbelverhaal behandeld in de klas,
passend bij de leeftijd van de kinderen.
Naast dit Bijbelverhaal leren de kinderen
een bijpassend lied aan en hebben ze een
creatieve of leerzame verwerking.
Daarnaast willen wij extra aandacht geven aan de kinderen op Crescendo die Eerste Communie doen.
Ook willen we meer de verbinding zoeken met de Katholieke kerk die nu aan de Contrabasweg gebouwd
wordt.
Natuurlijk is er in het kader van levensbeschouwing en burgerschap ook aandacht voor andere
geloofsovertuigingen.

De Voorleeshoek
Onze school heeft een abonnement op De Voorleeshoek. Via de
bibliotheekpas van de kinderen kunt u thuis inloggen en
verhalen beluisteren. Dit doet u door het pasnummer en het
wachtwoord dat u ook gebruikt voor de Nieuwe Bibliotheek in
te voeren. Via de volgende link komt u bij de
Voorleeshoek: www.jeugdbibliotheek.nl/voorleesfilmpjes
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Kinderboekenweek
Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober is het weer Kinderboekenweek! Het thema dit
jaar is ‘En toen?’ Zoals ieder jaar heeft Kinderen voor Kinderen een lied uitgebracht. Via deze link kunt u dit
lied beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM

