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Beste ouders/verzorgers,
Als ik van mijn laptop naar de koffiemachine loop (iets wat volgens
enkele kleuters de inhoud van mijn werk is) geniet ik ervan hoe
iedereen hier op school bezig is.

Sterker worden,
groter worden,
groeien!

De deuren van alle lokalen staan open, er heerst rust in de groepen en
op de gang werken enkele kinderen samen aan een rekenopdracht.
De middenruimte wordt steeds sfeervoller door de prachtige werkjes
die gemaakt zijn tijdens de handvaardigheid lessen.
In de teamkamer krijgt een klein groepje kinderen extra begeleiding
voor lezen en ter hoogte van de kleutergroepen word ik aangesproken
door twee kleuters die met zelfgebakken appeltaart en een
slagroomspuit rondlopen en mij vertellen dat er ook een stuk taart op
mijn bureau klaarstaat.
Vanuit het kleutertoilet hoor ik een kind zingen en tenslotte passeert
een van onze leerkrachten, die vandaag kon invallen voor een
afwezige collega, mij met een nette rij kleuters achter zich aan richting
de gymzaal.
Op zulke momenten vergeet ik even al het ‘gedoe’ rondom de
Coronamaatregelen, het lerarentekort en vele andere
gecompliceerde dilemma’s rondom het onderwijs die me soms best
wat extra grijze haren bezorgen.
En dan besef ik dat ik gewoon een jaloersmakend mooie baan heb.
Laat ik het zo zeggen: “Na leerkracht, is schoolleider zijn op Crescendo
het leukste beroep wat er is.”
Inmiddels zijn we vier weken onderweg en zijn we gewend aan het
schoolritme. Twee weken terug hebben we een fantastische
jaaropening gehad waar u de foto’s en filmpjes van voorbij hebt zien
komen.
Ook heeft u deze week de informatie over de groepen ontvangen. Als
u hier nog vragen over heeft, dan kunt u uiteraard bij de leerkracht
terecht.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Maarten Lensink
En om de beeldvorming rondom mijn dagelijkse werkzaamheden in
stand te houden, ga ik nu direct nog een kop koffie halen.
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Coronamaatregelen
Afgelopen dinsdag is op de persconferentie
bekend gemaakt dat de Coronamaatregelen
voor basisscholen iets versoepeld worden.
Zoals het er nu naar uitziet betekenen deze versoepelingen dat wanneer een leerling
positief test op Corona, niet meer automatisch de hele groep in quarantaine moet. Na
overleg bepaalt de GGD wat er moet gebeuren. Dat kan zijn dat er verder niemand in
quarantaine moet, of misschien alleen de kinderen uit hetzelfde tafelgroepje. We zullen
de komende tijd moeten ervaren hoe dit er in de praktijk uit gaat zien.
Ook is gezegd dat de 1,5 meter losgelaten kan worden. Maar tegelijkertijd wordt er nog
wel geadviseerd om voldoende aftand van elkaar te houden.
Aangezien we in een relatief klein gebouw zitten met smalle gangen, houden we op
Crescendo voorlopig de afspraak aan dat ouders voor- en na schooltijd buiten het
schoolplein blijven.
Mocht er op termijn alsnog iets veranderen dan krijgt u dit te horen.
Uiteraard kunt u wel de school in als u bijv. een afspraak heeft met de leerkracht. Dit was
de afgelopen maanden ook al zo.

Even voorstellen: Evelien en Rick

Beste ouders,
Mijn naam is Evelien van Stempvoort, ik ben 29 jaar en ik woon al mijn hele leven in
Almere.
Na drie jaar in de kinderopvang te hebben gewerkt, heb ik vorig jaar besloten om de
stap naar het onderwijs te maken en ben ik begonnen aan de Pabo. Tijdens mijn eerste
studiejaar liep ik stage op een andere SKO-basisschool, dit beviel vanuit beide kanten
zo goed dat ik dit jaar zowel mag werken op Crescendo als mijn stage hier mag lopen.
Ik heb onwijs veel zin om mijn tweede leerjaar hier door te brengen, we gaan er een
leerzaam jaar van maken!
Groetjes,
Evelien
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Beste ouders,
Mijn naam is Rick Bolwijn. Ik ben 33 jaar en woon in Almere.
Ik ben al 9 jaar docent lichamelijke opvoeding en ik heb gewerkt op o.a. de Loofhut,
de Pirouette en de Bongerd.
Dit jaar ben ik werkzaam in een dubbelrol. Twee jaar geleden ben ik gestart met de
opleiding tot schoolleider en op Crescendo ga ik onder begeleiding van Maarten
hiermee verder. Op de andere dagen sta ik in de gymzaal. Ik heb erg veel zin in het
nieuwe schooljaar en hoop veel plezier te mogen maken met jullie kinderen!
Groet,
Rick

De nieuwe MR

Voor de zomervakantie hebben we een oproep gedaan naar ouders om zich kandidaat
te stellen voor de MR. Inmiddels zijn we het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe
samenstelling van onze MR.
Vanuit de ouders zitten in de MR:
- David (vader van Tjerdo uit groep 6/7) en
- Herma (moeder van Thijs uit groep 4 en Max uit groep 1/2)

Vanuit het team zijn dit:
- Daphne (groep 1/2) en
- Kim (groep 5).
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Mijn naam is Herma van der Meulen-Rinsma, getrouwd met Alex en moeder van Thijs
(groep 4), Max (groep 1) en Luuk. Naast dat ik graag op stap ga met mijn gezin, ben ik
werkzaam op het Taalcentrum in Almere als onderwijsassistent en leerkracht in groep
1/2.
Toen ik in 2010 aan de Pabo startte (en ik mijn eerste stage op Crescendo deed) werd
mij het belang van ouders in de school al snel duidelijk en nu als ouder is dat alleen
maar meer geworden.
Ik vind het dan ook erg leuk om dit jaar lid te zijn geworden van de MR en mee te
mogen denken en vergaderen over het reilen en zeilen op Crescendo. Ik hoop
hiermee een steentje bij te kunnen dragen aan een zo goed mogelijke ontwikkeling en
een hele fijne schooltijd voor onze en uw kinderen!
Tot ziens bij het schoolplein!

Hallo Ik ben David Romo Ramos, vader van Tjerdo uit groep 6.
Ik ben food ontwikkelaar.
Momenteel heb ik een sabbatical en doe alleen leuke dingen en bezigheden in het
dagelijks leven.
Al vier jaar ben ik lid van de MR als ouder.
Met veel plezier doe ik dit mede door het leuke MR team.
Afgelopen jaren zijn er goede stappen gezet dit in het belang van de kinderen.
Sinds kort is de functie van voorzitter vrijgekomen in de MR.
Vereerd ga ik deze uitdaging aan.
U als ouder heeft een zeer belangrijke rol om ons te voeden en te inspireren wat betreft
onderwijskundige zaken.
Mocht u vragen hebben of suggesties kunt u altijd contact opnemen met ons.
Met vriendelijke groet,
David
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Verkeersveiligheid in de wijk
Afgelopen maandag heb ik opnieuw overleg
gehad met onze wijkagenten. Vorig schooljaar
heb ik ze, mede namens de Lichtboei en de
Montessorischool, benaderd om met ons mee
te denken over de verkeersveiligheid in de
straat. We hadden regelmatig te maken met
onveilige situaties (dubbel geparkeerde auto’s,
daardoor onoverzichtelijke oversteekplaatsen
voor kinderen, etc.)
Er is toen door de politie vaker gecontroleerd en in een enkel geval ook gehandhaafd.
Ook de komende weken zal de politie dit weer oppakken.
Voor de duidelijkheid: ons doel is niet om boetes uit te laten schrijven, maar om samen
met u te zorgen voor een veilige omgeving rond de school. En daar hebben we elkaar
hard voor nodig.

Rommelroute

Denkt u aan de rommelroute van a.s. zondag? Op het
schoolplein van Crescendo is ook het een en ander te
koop en zijn er verschillende activiteiten te doen. De
opbrengst gaat naar het aanpakken van ons voorplein.
Als u zondag nog wilt komen helpen (heel graag!) dan
kunt u dit doorgeven aan Angelique
(a.copier@kbscrescendo.nl)

Gratis naar Openluchtmuseum

‘Worden wat je wil’ is het thema van de
Kinderboekenweek 2021. Maak een reis door
de geschiedenis, maak kennis met de
ambachten en beroepen van vroeger, bezoek
het Nederlands Openluchtmuseum en krijg
woensdag 6 oktober gratis toegang!
In de Kinderboekenweek heeft het Nederlands
Openluchtmuseum in samenwerking met DHL
en Kinderzwerfboek een geweldige actie!
Kinderen tot en met 12 jaar die een kinderboek
inleveren, mogen die dag gratis naar binnen.
Voor meer info zie: https://kinderzwerfboek.nl/agenda/nederlands-openluchtmuseum/
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Inschrijven broertjes en zusjes
Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen gaat op dit moment zo hard dat we
mogelijk in de nabije toekomst met een wachtlijst gaan werken.
Daarom een dringend verzoek aan ouders met jongere broertjes en zusjes van kinderen
die hier al op school zitten om deze ook alvast in te schrijven.
Een inschrijfformulier kunt u op school halen of via de mail aanvragen bij onze
administratie: o.savin@kbscrescendo.nl

Schoolfotograaf

Om alvast in de agenda te noteren: op dinsdag 22 maart 2022 komt de schoolfotograaf.
Deze datum stond nog niet op de jaarkalender. Uiteraard ontvangt u t.z.t. meer
informatie.

