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Sterker worden,
Beste ouders/verzorgers,

Dit is alweer de laatste officiële nieuwsbrief van 2020. Een bijzonder jaar dat
zo vlak voor de vakantie ook nog abrupt eindigde omdat alle scholen in een
tweede lockdown gingen. Zoals het er nu naar uitziet zullen de maatregelen
omtrent Corona nog zeker tot ver in het nieuwe jaar duren. En ondanks dat
bijna iedereen zo langzaamaan wel gewend raakt aan deze situatie, kijk ik erg
uit naar het ‘oude normaal’.

groter worden,
groeien!

Tot die tijd blijven we ons samen inzetten om het beste onderwijs voor onze
kinderen te verzorgen.
We zien/spreken elkaar in januari weer. De eerste twee weken vanuit huis en
hopelijk vanaf 18 januari weer gewoon met de kinderen op school.
Namens het team wens ik u en uw gezin hele mooie Kerstdagen en vooral een
gezond 2021.

Maarten Lensink

KBS Crescendo
Luitstraat 9
1312LH ALMERE
Telefoon: (036) 5360982
E-mail: crescendo@skofv.nl
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Kerst op Crescendo
Ondanks de bijzondere omstandigheden
hebben we op school een mooie (iets
aangepaste) kerstviering gehouden.
Iedereen deed dat dit jaar in de eigen groep.
Het kerstdiner werd veranderd in een lunch
en verplaatst naar de donderdagmiddag en
uiteindelijk zelfs naar dinsdag. We hadden
gelukkig wel een mooi samenzijn.
Dankzij de Oudervereniging hebben we de
afgelopen twee weken kunnen genieten van
een prachtige en sfeervol versierde school
en had iedere groep tijdens de kerstlunch
wat extra lekkernijen. Dankjewel!

Verbinding en contact
Juist in deze tijd is het zoeken van verbinding en het omkijken naar elkaar belangrijk. Onze kleutergroepen
hebben daarom kerstwerkjes gemaakt die door het Leger des Heils uitgedeeld worden aan ouderen.

Kinderkerstviering
Vanaf 24 december 19:00 uur kun je de kinderkerstviering van de St. Bonifatiusparochie Almere volgen met
kinderkoor 't Lichtpuntje. Later of op een andere dag kijken kan ook. Deze viering is speciaal voor kinderen in
de basisschoolleeftijd. Carmela uit groep 7/8 zingt hier ook in mee. De viering is te kijken via de
onderstaande link: https://katholiekalmere.nl/preken-2020/eucharistie-24-december-2020/

Aan- en afwezigheid leerkrachten
Zoals meerdere groepen vorige week wel gemerkt hebben, was het soms flink puzzelen om de afwezigheid
van leerkrachten, die vanwege milde verkoudheidsklachten getest moesten worden, op te vangen. In de
meeste gevallen is dit gelukt door de inzet van Daphne en collega’s die extra terugkwamen om in te vallen. In
enkele gevallen, zeker als er meerdere leerkrachten tegelijk afwezig zijn, ontkomen we er niet aan om een
groep thuis te laten. Ook in de periode na het onderwijs op afstand zal dit voor gaan komen. In bepaalde
gevallen hoor ik pas op de ochtend zelf dat er een leerkracht afwezig is. U wordt dan via Social Schools
geïnformeerd dat uw kind die dag geen leerkracht heeft en dus thuis moet blijven. Houd deze app dus goed
in de gaten.

