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Sterker worden,
Beste ouders/verzorgers,

groter worden,
groeien!

Hierbij ontvangt u het CC’tje van 11 februari.
We wensen u een mooi weekend.
Namens het team,
Maarten Lensink

Het grote vraagstuk rond vervangingen
Zoals u weet (en inmiddels ook ervaart) hebben we te maken
met een lerarentekort. Dit was al een groot probleem in Almere,
maar helemaal in deze tijd van Corona wordt het nog eens extra
pijnlijk zichtbaar. Deze week was in het nieuws dat ruim 25% van
alle leerkrachten op basisscholen op dit moment thuiszit
vanwege Corona (https://www.ad.nl/binnenland/bijna-kwartleraren-thuis-door-corona-veel-schoolklassen-blijven-daardoorleeg~ae481815/). Dit zijn natuurlijk schrikbarende berichten. Het
heeft effect op ons allemaal.
Ook op Crescendo is deze situatie steeds meer zichtbaar.
Bij ons hebben we zelfs nog de luxe dat we behoorlijk wat (extra)
leerkrachten hebben voor o.a. ondersteuning. Ook bieden
parttime collega’s vaak aan wel wat dagen extra te willen
werken. Hier zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Maar zelfs met al
deze extra inzet van leerkrachten lukt het ons regelmatig niet om
bij te veel afwezigen alle groepen te bemannen en moeten we
ouders vragen hun kind een dag thuis te houden.
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Coronabesmettingen
Positieve testuitslagen moeten nog steeds aan ons doorgegeven worden. De regel dat bij
drie positieve testuitslagen een hele groep in quarantaine moet is gelukkig vervallen.
Maar we willen wel zicht houden op evt. uitbraken in een groep. Bij een oplopend aantal
wordt u dan ook weer geïnformeerd.
Voor uw beeldvorming: we hebben op dit moment 0 bij ons bekende positieve
besmettingen onder de kinderen. Bij de leerkrachten is dat, zoals hierboven al
aangegeven, wel anders.
Vanuit de Rijksoverheid hebben we zelftesten gekregen voor kinderen uit groep 6 t/m 8. Zij
kunnen gratis zelftesten meekrijgen bij hun eigen leerkracht. Als u hier gebruik van wil
maken kunt u dat aangeven bij de eigen leerkracht.
Aangezien we op dit moment nog veel zelftesten op school hebben liggen, mogen ook
ouders van kinderen uit lagere groepen bij de eigen leerkracht aangeven dat ze twee
zelftesten per kind mee willen krijgen.

Citotoetsen
Afgelopen weken hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de Citotoetsen gemaakt.
Het afnemen van de toetsen was deze periode een hele uitdaging. Soms was een hele
groep in quarantaine en de andere keer misten we meerdere kinderen waardoor we iets
langer over de toetsperiode hebben gedaan.
Met deze toetsen (in januari en juni) volgen we de kinderen in hun individuele ontwikkeling
en ook groepen en leerjaren als geheel op de vakgebieden (begrijpend) lezen, spelling
en rekenen.
Het maakt voor het kind en u als ouder zichtbaar hoe een kind zich (methode
onafhankelijk) ontwikkelt. En ons geeft het duidelijke handvatten om bijv. extra op
bepaalde onderdelen of vakgebieden in te zetten.

Rapportgesprekken
Tijdens de rapportgesprekken van volgende week gaat de leerkracht met u in gesprek
over de totale ontwikkeling van uw kind. Dus niet alleen over Citoresultaten, maar ook
over bijv. zelfredzaamheid, taakgerichtheid, omgang met andere kinderen, sociaalemotionele ontwikkeling. Tijdens de schooldagen zien de leerkrachten heel veel tijdens
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observaties en we zijn ook heel benieuwd naar uw input en zienswijze in de ontwikkeling
van uw kind.

Alaaf
Carnaval wordt volgende week vrijdag uiteraard feestelijk maar in een iets aangepaste
vorm gevierd. Gezien de Coronamaatregelen viert iedere groep het in de eigen groep en
is er geen grote samenkomst van alle groepen.
De kinderen komen vrijdag verkleed naar school. Om 12.00 uur is de dag voorbij en begint
de voorjaarsvakantie.

Een nat pak
Het gebeurt nog wel eens dat kinderen zo enthousiast aan het spelen en werken zijn dat
ze even vergeten (of te laat beseffen) dat we toiletten hebben op school. Daarom zijn we
op zoek naar wat extra kleding (voor zowel jongens als meisjes) in de maten 98 t/m 128.
Mocht u wat over hebben dan kunt u het afgeven bij de eigen leerkracht of bij
Angelique. Bedankt!

Ouderbijdrage
Hierbij een reminder voor de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt
om dit alsnog te doen. Binnen nu en drie weken moet het schoolreisje aanbetaald
worden en er is op dit moment nog te weinig ontvangen.
Mocht u de rekening niet meer hebben of verdere vragen hebben over de bijdrage, dan
kunt u contact opnemen met de Oudervereniging: cre.ov@kbscrescendo.nl

