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Sterker worden,
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij een kort cc’tje met enkele mededelingen.

groter worden,
groeien!

Namens het team wens ik u een fijn weekend,
Maarten Lensink

Corona en vervanging
Van collega directeuren op veel andere Almeerse scholen hoor ik
regelmatig verhalen dat er al meerdere groepen in quarantaine zijn.
Gelukkig is dit bij ons nog steeds niet het geval geweest.
Toch kan het ook bij ons gaan gebeuren. Zo realistisch moeten we
gewoon zijn.
Tot nu toe hebben we afwezigheid van leerkrachten (bijv. omdat ze getest
moeten worden) steeds intern kunnen opvangen. Dat is natuurlijk heel fijn
voor de rust, continuiteit en kwaliteit van ons onderwijs.
Echter... vanzelfsprekend is de wijze waarop we het nu steeds kunnen
oplossen niet. We lopen wat betreft het intern vervangen tegen onze
grenzen aan. En de situatie kan zich voor gaan doen dat ook wij een
groep naar huis moeten sturen omdat we geen vervanging hebben.
Externe vervangers zijn er sowieso niet. En groepen verdelen doen we
vanwege de geldende Coronamaatregelen ook niet.
Zorg dus dat u een achterwacht heeft voor het geval de groep van uw kind
thuis moet blijven.
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Vastenactie
Zoals u weet hebben we ook dit jaar tijdens de vastenperiode traditiegetrouw aandacht besteed aan
een goed doel. Dit jaar was dat Stichting Jarige Job. Voor veel kinderen is een verjaardag met
cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is
dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor
is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en
ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting
Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een
verjaardag.
De kinderen van Crescendo hebben door middel van klusjes in en om het huis een prachtig bedrag
ingezameld, namelijk € 913,45.
Wij zijn ontzettend trots op onze Crescendo-kanjers en zijn natuurlijk blij dat we Stichting Jarige Job
een beetje kunnen helpen met zo’n mooi bedrag.
Donderdag 1 april hebben we de Vastentijd afgesloten met een Paasviering en Paaslunch in de
groepen.

Warme truien dag
A.s. maandag vindt er onderhoud plaats aan het warmtenet op onze locatie aan de Luitstraat (gr. 1 t/m
6). Dat betekent dat we een periode op die dag geen warm water (en dus verwarming) hebben. Nou zal
het niet ineens gaan vriezen in de school, maar misschien kunt u er wel rekening mee houden door uw
kind die dag een warme(re) trui aan te laten trekken.
En verder gaan we natuurlijk gewoon keihard werken. Daar schijn je het ook warm van te krijgen.

Aanmelden broertjes en zusjes
Crescendo heeft een goede naam in Muziekwijk. Dat is fijn om te horen. Het aantal nieuwe kinderen
dat aangemeld wordt loopt dan ook behoorlijk op. Daarom gaan we op termijn mogelijk een wachtlijst
invoeren.
Ik verzoek ouders met jongere kinderen (met al een broer of zus hier op school) hun kind tijdig in te
schrijven. Op die manier weten wij hoeveel kinderen we nog kunnen verwachten en bent u verzekerd
van een plek.

