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Sterker worden,
Beste ouders/verzorgers,

In een tijd waarin het nieuws wordt gedomineerd door oplopende
Coronabesmettingen en aangescherpte maatregelen, wil ik deze nieuwsbrief
beginnen met een heel mooi bericht. Onze collega Laura is dinsdag 20 oktober
bevallen van een gezonde dochter: Rosa. Extra bijzonder omdat Rosa is
geboren op de verjaardag van Laura. Moeder en dochter (en vader) maken
het goed.

groter worden,
groeien!

Op dit moment hebben we één collega en één leerling die positief zijn getest
op Corona. Gelukkig zijn zij allebei herstellende en hopen we ze weer snel
terug te zien op school.

Mocht er iemand uit uw gezin positief getest worden, laat dit dan direct aan
ons weten. Wij kunnen dan bepalen welke evt. stappen er op school genomen
moeten worden.

Namens het team wens ik u alvast een fijn weekend,

Maarten Lensink

KBS Crescendo
Luitstraat 9
1312LH ALMERE
Telefoon: (036) 5360982
E-mail: crescendo@skofv.nl
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Mondkapjes
Alle ouders die bij ons in de school komen dragen een mondkapje. Als u een afspraak heeft met de
leerkracht, wacht dan even buiten tot u opgehaald wordt. Heel erg bedankt voor uw begrip en medewerking.

Communicatie
Op Crescendo vinden we korte lijntjes tussen school en ouders heel belangrijk. We willen laagdrempelig en
toegankelijk zijn. We ervaren dat doordat ouders buiten de school moeten blijven, dit nu soms iets lastiger is.
Nog steeds geldt; als er iets is, informeer dan de leerkracht. Omgekeerd kunt u dat ook van ons verwachten.
Het is op dit moment even wat minder makkelijk om gewoon binnen te lopen, maar een telefoontje (na
schooltijd), een mail of bericht naar de leerkracht via Social Schools om bijvoorbeeld een (bel)afspraak te
maken, kan soms al heel verhelderend zijn. Laten we hierin samen blijven optrekken.

Ziekmeldingen
Ziekmeldingen kunt u via de app van Social Schools doorgeven of op ons antwoordapparaat inspreken.

Onderwijs op afstand
We hopen dat het niet nodig is, maar we hebben ons inmiddels goed voorbereid op een evt. tweede
lockdown. Tijdens zo’n lockdown blijven we onderwijs op afstand verzorgen.
Alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 hebben een eigen account voor Microsoft Teams.
Ook hebben de kinderen hier inmiddels een uitleg over gehad. Met Teams kan op afstand instructie worden
verzorgd en contact tussen leerkracht en leerling in stand worden gehouden. Mocht het t.z.t. zo ver komen
dan zullen we u uiteraard nader infomeren.

Ouderbijdrage
Deze week is de nota voor de vrijwillige ouderbijdrage meegegeven aan de kinderen.
De bijdrage is dit jaar opnieuw niet geïndexeerd. Dat betekent dat deze wederom € 57,50 is voor de groepen
1 t/m 7 en € 87,50 voor groep 8. Deze bedragen zijn inclusief de bijdrage voor het schoolreisje of kamp.
Aangezien vorig schooljaar een aantal activiteiten door de Coronamaatregelen is komen te vervallen, is
besloten om de ouders die vorig schooljaar het volledige bedrag hebben betaald, dit schooljaar niet opnieuw
een nota te sturen.
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De ouders van nieuwe leerlingen op Crescendo of de ouders die vorig schooljaar nog niet (volledig) hebben
betaald, hebben wel een nota ontvangen.
Van de ouderbijdrage worden alle (niet onderwijs gerelateerde) extra’s op school bekostigd (o.a.
Sinterklaasviering, Kerst, Carnaval, Pasen, Avondvierdaagse, schoolreisje, kamp).
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OV (Ivette Loor) via
cre.ov@kbscrescendo.nl

Vieringen en activiteiten
Afgelopen dinsdag op het persmoment van de minister-president is de verwachting uitgesproken dat de
maatregelen omtrent Corona zeker tot in december zullen duren. Dat betekent dat bijv. de Sinterklaas- en
Kerstviering er dit jaar ook bij ons op Crescendo ook anders uit gaat zien. Samen met de OV en MR zijn we in
gesprek over een alternatieve invulling.

Vervanging
We merken dat het een steeds grotere uitdaging wordt om afwezige leerkrachten te vervangen. Deze week
hebben we, door uiteenlopende redenen, op donderdag en vrijdag te maken gehad met zes afwezige
collega’s. Door de inzet van Daphne en het extra terugkomen van Nicole en Tineke hebben we er uiteindelijk
voor kunnen zorgen dat drie van deze groepen gewoon onderwijs hebben gehad. Voor drie andere groepen
was dit op vrijdag niet meer te organiseren waardoor we dit schooljaar voor het eerst groepen thuis hebben
moeten laten.
Zoals u begrijpt wordt het de komende periode best spannend of het organiseren van vervanging haalbaar
blijft. Houd uw Social Schools app goed in de gaten. Het kan zijn dat u een bericht krijgt dat we geen
vervanging hebben gevonden en dat uw kind een dag thuis moet blijven.

Gedragsspecialisten op Crescendo
Martine Dijk en Nicole Cremers hebben afgelopen schooljaar de opleiding tot gedragsspecialist afgerond. Zij
gaan hun opgedane kennis inzetten binnen onze school.
Wat doet een gedragsspecialist?

De gedragsspecialist heeft een belangrijke rol in het creëren van een positief pedagogisch schoolklimaat. Zij
zal zich richten op het ontwikkelen of monitoren van een preventieve aanpak voor het sociaal-emotioneel
leren in de school. En daarbij een adviserende rol hebben richting het managementteam en een
kartrekkersrol hebben bij de aansturing van het team als het gaat om uitvoering van beleid in deze.
Op Crescendo hebben we ook een taalspecialist (Martine Haringa) en rekenspecialist (Monique Priessen).
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Lunchsport
Kinderen spelen over het algemeen
steeds minder buiten. Spel en beweging
vinden we op Crescendo heel belangrijk.
Voor de beweging, maar ook voor de
sociale interactie. Daarom zijn we vorige
week i.s.m. de Gemeente en ‘Talent in
opleiding’ met een pilot ‘Lunchsport’
gestart voor de groepen 4 t/m 8.
De komende weken (tot de kerstvakantie)
zal op donderdag tijdens de middagpauze
een gevarieerd aanbod aan sport- en
spelactiviteiten aangeboden worden op
het schoolplein. Tijdens de activiteiten
krijgt een aantal kinderen zelf ook een
belangrijke rol van ‘coach’. Zij zullen leren
om de spelactiviteiten mede te kunnen
begeleiden.

Ontruimingsoefening
Vorige week maandag heeft op onze locatie Contrabas (groep 7, 7/8 en 8) een ontruimingsoefening
plaatsgevonden. Dit doen we minimaal een keer per jaar. Ook nu waren alle groepen weer razendsnel buiten
en verliep de ontruiming soepel.
Ondanks dat we hopen het niet echt te hoeven doen, geeft het wel een geruststellend gevoel dat we het op
deze manier doen. Complimenten aan de kinderen!
Ergens de komende periode zal ook op locatie Luitstraat een onaangekondigde oefening plaatsvinden.

(Dure) spullen mee naar school
Veel kinderen, zeker in de hogere groepen, hebben tegenwoordig een mobiel. Ook andere dure ‘gadgets’ of
flink gevulde portemonnees komen regelmatig mee naar school. Wij willen u erop wijzen dat dit echt op
eigen risico is. Het gebruik van mobieltjes tijdens schooltijd is niet toegestaan. Tenzij de leerkracht een
onderwijskundige activiteit doet waar het gebruik onder toezicht wel is toegestaan.
Bij defecten of verdwijning van meegenomen spullen zijn wij hier als school niet voor verzekerd.
Wij zullen erop toezien dat er in pauzes geen kinderen in de lokalen komen zonder toezicht. Op onze locatie
Contrabas gaat de buitendeur in de pauze op slot.

