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Beste ouders/verzorgers,

Sterker worden,
groter worden,

Na een iets langere kerstvakantie voor de kinderen zijn we
inmiddels weer ruim een week bezig. Fijn om de kinderen weer in
school te zien. Er wordt keihard gewerkt en in de groepen 3 t/m 8
zijn we gestart met de Citotoetsen.

groeien!

Nieuwe collega
We zijn heel blij dat we in deze tijd van het enorme lerarentekort
een nieuwe collega hebben gevonden. Truus is ons team na de
kerstvakantie komen versterken. Zij werkt twee dagen in de
bovenbouw voor extra ondersteuning en, om wanneer nodig,
een groep over te nemen. Truus heeft jarenlange ervaring in het
basis- maar ook voortgezet onderwijs. We wensen Truus een
mooie tijd toe hier op Crescendo.

Schoolbieb
Naar aanleiding van onze vraag naar een nieuwe biebouder
voor de kleutergroepen hebben wij drie ouders bereid
gevonden om te helpen. Krista (moeder van Rens uit groep 6/7)
komt ons op de dinsdagen helpen in de schoolbibliotheek.
Mocht de nood aan de man zijn, dan zullen Amanda (moeder
van Dylan uit groep 6) en Linda (moeder van Dean uit groep
1/2D) op de woensdagen helpen in de schoolbibliotheek.
Namens de leerlingen hartelijk dank voor jullie hulp!

Oplopende Coronabesmettingen
Het aantal Coronabesmettingen in Nederland loopt flink op. Dat
merken we na de vakantie helaas ook hier op school. De
gevolgen van het oplopend aantal besmettingen zullen we met
elkaar dan ook blijven voelen en we zullen hier met elkaar op
een goede manier mee moeten blijven omgaan.

KBS Crescendo
Luitstraat 9
1312LH ALMERE
Telefoon: (036) 5360982
E-mail: crescendo@skofv.nl

18 januari 2022

Zelftesten en communicatie met school
Op dit moment zit onze groep 7 in quarantaine omdat daar meer dan drie kinderen
positief getest zijn. De meeste van de positieve testen zijn in eerste instantie ontdekt door
zelftesten.
Als ouders ons direct informeren over een positieve testuitslag brengen wij de overige
ouders op de hoogte en kunnen zij weer extra alert zijn op evt. klachten bij hun eigen kind.
Daarom is snelle en goede communicatie erg belangrijk.
We gaan hierin ook uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij proberen hier op
school zo verantwoord en werkbaar mogelijk onderwijs te geven en ouders houden hun
kind thuis en/of testen bij klachten. Hierin moeten we met elkaar blijven optrekken.
De kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen voor iedere week twee gratis zelftesten
meekrijgen. Hiervoor kunt u de eigen leerkracht benaderen.
Voor de volledigheid benadruk ik nogmaals dat we hier op school geen kinderen testen.
Dit moet u als ouder zelf doen.

Vervangingsproblemen
Zoals inmiddels ook veel ouders hebben ondervonden komt het door alle richtlijnen en
quarantaineregels vaker voor dat leerkrachten thuis moeten blijven. In veel gevallen
kunnen we intern nog wel wat ‘schuiven’ met een leerkracht. Dit gaat dan wel ten koste
van extra ondersteuning buiten de groep. Maar wanneer te veel leerkrachten tegelijk
afwezig zijn hebben ook wij een probleem. Bij afwezigheid van een leerkracht willen we
de kinderen niet verdelen over andere groepen om de cohorten zoveel mogelijk in stand
te houden. Dat betekent dat het voor kan komen dat uw kind een dag thuis moet blijven.

Communicatie via Social Schools
Daarom is het belangrijk om uw Social Schools (ook ’s ochtends voor het naar school
gaan) goed in de gaten te blijven houden. Dit is voor ons de makkelijkste en snelste
manier om ouders te informeren over ontwikkelingen op school of in de specifieke groep
van uw kind.

Continuïteit van het onderwijs
Op Crescendo staan wij voor kwalitatief sterk onderwijs. Er wordt goed lesgegeven en er is
een prettig pedagogisch klimaat. Dit proberen we zo te houden door o.a. flink in te zetten
op extra ondersteuning en begeleiding binnen en buiten de groepen (bijv. voor kleine
groepjes kinderen). We hebben het geluk dat we wat dat betreft ruim in de leerkrachten
zitten.
U kunt erop vertrouwen dat, ondanks dat de continuïteit van bijv. de extra
ondersteuning/begeleiding soms minder is dan we vooraf voor ogen hadden en het
onderwijs daardoor geregeld onder druk staat, we ons tot het uiterste inzetten om onze
kwaliteit hoog te houden.
Met vriendelijke groet,
Maarten Lensink

