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Sterker worden,
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij enkele korte mededelingen.

groter worden,
groeien!

Maarten Lensink

Jaarvergadering OV (herinnering)
Op dinsdag 12 oktober om 19.30 uur vindt de jaarvergadering
van de Oudervereniging plaats bij ons op school. Dan wordt de
jaarrekening gepresenteerd en de hoogte van de ouderbijdrage
voor dit schooljaar vastgesteld. Ook is er gelegenheid om
vragen te stellen aan de leden van de Oudervereniging.
De MR (nieuwe samenstelling) is deze avond ook aanwezig.
In verband met de richtlijnen rondom Corona, is er beperkt plek.
Wilt u op 12 oktober aanwezig zijn, dan ontvangen we graag
uiterlijk zondag 10 oktober uw aanmelding via:
cre.ov@kbscrescendo.nl
Op https://www.kbscrescendo.nl/geledingen/ov/ kunt u lezen
welke ouders op dit moment in de Oudervereniging zitten.

Rode jas gevonden?
Angelo uit groep 1/2d is sinds donderdagmiddag zijn rode jas
kwijt. We kunnen de jas hier op school nergens meer vinden.
Heeft iemand de jas misschien per ongeluk mee naar huis
genomen? De kleur moet ongetwijfeld helpen om de jas weer
snel terug te krijgen.
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Nieuwe collega’s op Crescendo
Sinds deze week is Damien Heil bij ons op Crescendo gestart.
Damien komt iedere woensdag bij ons op school vanuit het project ‘Sterk in de klas’.
Mijn naam is Damien Heil, sinds dit schooljaar ben ik vanuit Oké op school verbonden aan
verschillende scholen in de Muziekwijk waaronder KBS Crescendo. Oké op school biedt
kinderen in Almere een steuntje in de rug. Dit kan doormiddel van een training,
voorlichting of een individueel traject. Ik draag zorg voor de individuele trajecten die
gericht zijn op vragen met betrekking tot de sociale emotionele ontwikkeling en
weerbaarheid.
‘Sterk in de klas’ wordt gesubsidieerd vanuit de Gemeente.
In het kader van ‘Sterk in de Wijk’ komt Lisette Jorritsma als jeugdverpleegkundige om de
week op dondermiddag bij ons op school. Lisette zal zich binnenkort verder aan u
voorstellen.

Schoolbibliotheek
Zoals u weet hebben wij op school een schoolbibliotheek, zodat alle kinderen iedere
week in aanraking komen met verschillende boeken. Van fantasie tot spannende
verhalen.
Voor de donderdagen, in de ochtend (8.30 tot 11:00 uur) zoeken wij nog een biebouder.
Vindt u het leuk om de kinderen te helpen bij het kiezen van leuke boeken en het
registreren daarvan in ons systeem? Wilt u ons uit de brand helpen?
U wordt ingewerkt door een van de biebouders.
Stuur een berichtje naar:
Kim Slemmer
Angelique Copier
Martine Haringa

k.slemmer@kbscrescendo.nl
a.copier@kbscrescendo.nl
m.haringa@kbscrescendo.nl

Toestemming voor foto’s Social Schools
Regelmatig sturen we u foto’s of filmpjes van activiteiten hier op school.
U kunt in de app van Social Schools aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik
van dit materiaal als uw kind herkenbaar te zien is.
Als u vragen heeft over de app, dan kunt u contact opnemen met onze administratie
(Olga) via o.savin@kbscrescendo.nl

