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Beste ouders/verzorgers,

Sterker worden,
groter worden,

Helaas hebben we voor het eerst echt te maken gehad met een
Corona uitbraak op school. Meerdere kinderen uit onze groep 8
bleken positief getest en daarom is deze groep de hele week in
quarantaine geweest. Ook Felix (de leerkracht) bleek positief te
testen op Corona en moest dus de hele week vanuit huis
werken.

groeien!

Landelijk lopen de aantallen met besmettingen weer op. De
gevolgen hiervan merken we ook op onze school. Collega’s
zullen vaker afwezig zijn omdat ze bijv. getest moeten worden of
in quarantaine moeten. Zoals u inmiddels ook wel hebt
meegekregen zijn vervangers niet meer beschikbaar. Het kan
dus vaker voor gaan komen dat groepen naar huis gestuurd
worden.
Het lerarentekort is een landelijk probleem. En helemaal in de vijf
grote steden (G5) (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht
en Almere). Meerdere scholen in Almere hebben al vierdaagse
schoolweken ingevoerd omdat er simpelweg geen leerkrachten
meer beschikbaar zijn om alle dagen les te kunnen geven. Iets
waar ik me zowel als vader (van een dochter van acht) en als
schoolleider (van de leukste school van Almere) grote zorgen
om maak. De huidige generatie kinderen en jongeren verdient
namelijk gewoon goed onderwijs!
Tot nu toe hebben we het hier op Crescendo vrijwel steeds rond
kunnen krijgen. Alle groepen hebben een leerkracht en we
hebben zelfs meerdere collega’s die structureel meer zijn komen
werken om groepjes kinderen buiten de groep extra begeleiding
te bieden. Dat dit in deze tijd mogelijk is, is een enorme
luxepositie! We merken echter dat het bij ons inmiddels ook
begint te ‘piepen en kraken’. Als er een leerkracht uitvalt is er
ook bij ons geen vervanger meer beschikbaar.
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We proberen uiteraard veel te doen om ons mooie beroep en onze school aantrekkelijk
te houden en maken voor leerkrachten. Allereerst hebben we natuurlijk leuke kinderen.
Dat helpt al enorm. Maar daarnaast wordt het werken in ons team ook als heel plezierig
ervaren. Dit hoor ik terug van collega’s (personeelstevredenheidsonderzoeken) en
stagiaires van ROC (opleiding voor onderwijsassistent) en Pabo (leerkrachtenopleiding).
Onderwijsinstellingen waar we nauw mee samenwerken.
Al eerder heb ik een oproep gedaan naar u als ouder of u iemand kent met
onderwijsbevoegdheid die het leuk vindt om bij ons op school aan het werk te gaan. En
dat moet toch lukken. Want laten we wel wezen; werken in het onderwijs (en dan
helemaal op Crescendo) is fantastisch! Het is een echte betekenisvolle baan. Dat wat je
doet, doet er echt toe. Jij als leerkracht kunt het verschil maken.
Dus kent u iemand die mee wil werken aan goed onderwijs voor de huidige generatie
kinderen? Hier op Crescendo of op een van onze collega-scholen? Neem dan contact
met me op om de vele mogelijkheden te bespreken.
Namens het team wens ik u een mooi weekend,
Maarten Lensink

Coronamaatregelen
N.a.v. de verscherpte richtlijnen en maatregelen die tijdens de persconferentie zijn
aangekondigd hoeven we hier op Crescendo geen verdere aanpassingen te doen.
Er verandert bij ons vooralsnog dus niets.
Wel zullen we in de groepen blijven benadrukken dat hygiëne (handen wassen, niezen in
de elleboog), ventilatie (doorluchten van lokalen) en onderling afstand houden tussen
volwassenen belangrijk blijft.

Vacatures
Zoals u in de inleiding van dit cc’tje al hebt kunnen lezen, zijn we (altijd) op zoek naar
bevoegde leerkrachten. Alle groepen bij ons op school hebben gelukkig een leerkracht,
maar vanaf januari hebben we weer extra ruimte om ons team verder te versterken.
U kunt ons meehelpen iemand te vinden door bijgaande vacatures via uw netwerk (o.a.
social media) te delen.
https://ontwerpersvanonderwijs.nl/leerkracht-te-almere/
https://ontwerpersvanonderwijs.nl/leerkracht-te-almere-2/

Schoolfruit
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen op school op dinsdag,
woensdag en donderdag gratis groente en fruit tijdens het 10 uurtje. Zij hoeven dan dus
voor het 10 uurtje geen eten en drinken mee te nemen.
De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en
gezonde voeding.
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Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
In de bijlage vindt u een brief met meer informatie omtrent het schoolfruitproject.
U snapt dat het nogal wat tijd kost om alle groenten en fruit te snijden. Daarom hebben
we uw hulp hard nodig, in alle groepen!
Wilt u meehelpen met het snijden en verdelen van het fruit en de groente? Meld u dan
aan bij de leerkracht van ow kind of bij juf Daphne (d.coerse@kbscrescendo.nl)
Wij zouden er enorm mee geholpen zijn!

Sparen voor aanpassingen schoolplein
Zoals u weet zijn we aan het sparen voor aanpassingen aan ons voorplein (zijde
Luitstraat).
Angelique is de drijvende kracht achter deze spaaractie.
Enkele weken terug is tijdens de rommelroute bijna € 800,- opgehaald!
Dank aan alle ouders, kinderen en collega’s die deze dag hebben meegeholpen.

Groene vingers
Is er een vader, moeder, opa of oma die het leuk vindt om ongeveer 1x per twee
maanden bij ons te helpen in de schooltuin? Het gaat dan om licht snoeiwerk, wat
onkruid weghalen, etc. Laat het weten aan Angelique (a.copier@kbscrescendo.nl)

Studiedag 22 november
Op maandag 22 november hebben we een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.
Ons team heeft dan een scholing voor ‘Kanjertraining’.

