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Sterker worden,
groter worden,
groeien!

Beste ouders/verzorgers,

Wat enorm fijn om alle kinderen deze week weer gezien te hebben.
We zijn heerlijk gestart!

Hopelijk is uw kind de afgelopen dagen (naast dat hij/zij
waarschijnlijk wat vermoeider is) ook enthousiast en met veel
nieuwe verhalen thuisgekomen.

Dit is de eerste maandelijkse nieuwsbrief (cc’tje) van dit schooljaar.
In het cc’tje staan de belangrijke en algemene schoolzaken.
Alle berichten over de groep van uw kind ontvangt u via de eigen
leerkracht. Ook via Social Schools.

Namens het team wens ik iedereen een mooi schooljaar (en voor
nu een goed weekend),

Maarten Lensink

KBS Crescendo
Luitstraat 9
1312LH ALMERE
Telefoon: (036) 5360982
E-mail: crescendo@skofv.nl
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Welkom!
In veel groepen zijn nieuwe kinderen gestart. Veel startende kleuters (we hebben nu vier
(!) kleutergroepen) maar ook kinderen die na bijv. een verhuizing op Crescendo zijn
gekomen.
We hopen dat jullie snel je plekje hebben gevonden en gaan ervan uit dat jullie goed
opgevangen en geholpen worden door de kinderen die hier al langer op school zitten.

Jaaropening
Volgende week vrijdag verzorgen we voor alle kinderen een feestelijke en muzikale
jaaropening. Helaas kunnen hier nog geen ouders bij aanwezig zijn. Uiteraard worden er
foto’s en filmpjes gemaakt die door de leerkrachten via Social Schools worden gedeeld.

Onze plannen voor 2021-2022
Ieder schooljaar hebben we zgn. speerpunten waar we als school extra aandacht aan
besteden. Dit schooljaar zijn dat:
1. Rekenonderwijs: de groepen 1 t/m 7 zijn gestart met een nieuwe methode. Dit vraagt een
goede implementatie en verdere teamscholing op leerkrachtvaardigheden.
2. Taalonderwijs: extra inzet op woordenschat (geïntegreerd in ons gehele onderwijsaanbod).
3. Aanbod meer- en hoogbegaafden: om het onderwijsaanbod voor kinderen die meer
aankunnen te verbeteren en voor de komende jaren structureel in te zetten nemen we dit
schooljaar deel aan het SchaduwTalentenlab.
4. Pedagogisch klimaat: is al goed op orde, maar dit willen we graag zou houden. Dit doen
we o.a. door teamscholing (Kanjertraining) en het verder ontwikkelen van zgn.
‘kindgesprekken’ door de leerkrachten.

Extra geld voor wegwerken Corona-achterstanden
Alle basis- en voortgezet onderwijsscholen krijgen de komende twee schooljaren extra
(financiële) middelen om de opgelopen ‘Corona-achterstanden’ weg te werken.
Wij zijn heel blij dat we, ondanks het enorme lerarentekort, de mensen hebben om deze
middelen ook goed in te kunnen zetten. Het komend schooljaar is er daarom op
meerdere dagen per week een extra leerkracht aanwezig om bijv. met (groepjes)
kinderen te werken die extra ondersteuning nodig hebben. U kunt hierbij denken aan
extra (of op specifieke niveaus afgestemde) lees-, spelling- of rekeninstructies. De extra
ondersteuning vindt in alle groepen (1 t/m 8) plaats.
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We zijn ervan overtuigd dat we met onze plannen en de hieraan gekoppelde extra inzet
weer een enorme impuls kunnen geven aan onze onderwijskwaliteit. Hier gaat iedereen
van profiteren!

Oudergesprekken
In de week van 4 oktober vindt voor alle ouders de eerste ronde oudergesprekken plaats.
Dat is het moment om uitgebreid met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan.
Mocht u voor die tijd iets belangrijks willen bespreken met de leerkracht dan kunt u
uiteraard eerder een afspraak maken. Dit gaat het snelst door een bericht naar de eigen
leerkracht te sturen via Social Schools.

“Ik heb een step, m’n step is blauw…
… Hij gaat wel honderd, hoe hard gaat die van jou?” (Harrie Jekkers & Klein Orkest)

We zien (steeds meer) kinderen met prachtige stepjes op school komen. Fantastisch om
buiten schooltijd mee te spelen natuurlijk, maar ze zijn in de school echt een grote ‘sta-inde-weg’. Daarom een dringend verzoek om de stepjes niet meer mee naar school te
nemen of om ze buiten aan een slot vast te zetten.

Kriebels op het hoofd
Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Deze taak wordt
uitgevoerd door ouders (meestal twee per groep). Een luizenouder pluist over het
algemeen alleen de groep(en) waar zijn/haar eigen kind(eren) in zit(ten).
We hebben helaas niet voldoende ouders meer die luizenpluizen. Zijn er ouders die deze
taak op zich willen nemen?
In ieder geval voor dit schooljaar, maar hopelijk voor meerdere schooljaren. Ook als je
geen ervaring hebt kun je je aanmelden. Je wordt dan eerst aan een ervaren luizenouder
gekoppeld om het te leren.
Als luizenouder pluis je na elke schoolvakantie alle kinderen van een groep. Samen met
de andere luizenouder maak je hiervoor zelf een afspraak met de betreffende leerkracht.
Als er luizen of luizeneitjes bij een leerling gevonden worden, laat je dat aan de leerkracht
weten. Deze zorgt voor het contact met de ouders. Na een week moet de hele groep
opnieuw gecontroleerd worden. En soms na twee weken nog een keer.
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We zijn op zoek naar:
1 ouder van een leerling uit groep 1 van groep 1-2 B
1 ouder van een leerling uit groep 1 van groep 1-2 C
1 ouder van een leerling uit groep 2 van groep 1-2 C
1 ouder van een leerling uit groep 1 van groep 1-2 D
1 ouder van een leerling uit groep 2 van groep 1-2 D
1 ouder voor groep 3
1 ouder voor groep 6
1 ouder voor groep 6/7
2 ouders voor groep 7
1 ouder voor groep 8

Angelique, onze conciërge, is de contactpersoon vanuit school.
Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind, of bij Angelique
(a.copier@kbscrescendo.nl)

