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Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet wordt er bij ons op school hard gewerkt. En van hard
werken krijg je het warm. Soms zelfs heel erg heet. Daarom zijn we op
Crescendo op zoek gegaan naar een manier om de kinderen te
beschermen tegen mogelijke oververhitting.
Ondanks dat de gevoelstemperatuur morgen rond de 4 graden ligt en
er mogelijk zelfs een pak sneeuw wordt verwacht, vinden wij dat het
moet kunnen om vanaf morgen op ons schoolplein een groot
zwembad te plaatsen. De kinderen kunnen dan na bijvoorbeeld een
intensieve rekenles een verfrissende duik nemen.

Sterker worden,
groter worden,
groeien!

Alle kinderen moeten morgen dus zwemkleding, een handdoek, evt.
duikbril met snorkel en een emmer(tje) meenemen. Het zwembad
moet namelijk nog wel gevuld worden en dat gaan we (onder het
mom van: “vele handen maken licht werk”) gezamenlijk doen.
Mocht uw kind nog geen zwemdiploma hebben dan is dat geen
probleem maar ik verzoek u wel om dit aan geven bij de eigen
leerkracht. Uw kind wordt namelijk met een rode of groene spuitbus
gemarkeerd. Door deze markering is het voor de leerkrachten beter in
de gaten te houden welke kinderen sowieso niet mogen afdrijven naar
het diepe gedeelte van het zwembad.
Om evt. ongelukken te voorkomen en om het leuk te houden verzoek
ik u om de basisregels voor het zwembadgebruik alvast met uw kind
door te nemen:
Rustig lopen rond het zwembad (om uitglijden te voorkomen).
Vooraf naar de wc.
Eventuele pleisters extra goed vastplakken anders verstopt het
filter.
Hoesten aan de binnenkant van de elleboog.
Onderwater de ogen dichthouden i.v.m. de hoge concentratie
van chloor.
Alle kinderen krijgen een eigen locker om tijdens het zwemmen
hun sieraden, mobieltjes en kleding droog op te bergen.
En de bovenbouwers verzoeken we geen bommetjes te maken.
Anders blijven we het zwembad bijvullen.
Uiteraard bespreken we bovenstaande regels en richtlijnen ook
in de groepen.
We maken er een mooie dag van!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Maarten Lensink

KBS Crescendo
Luitstraat 9
1312LH ALMERE
Telefoon: (036) 5360982
E-mail: crescendo@skofv.nl
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Helden uit groep 4
We zijn hartstikke blij met alle kinderen hier op school, maar zo af en toe mogen sommige kinderen
extra in het zonnetje gezet worden.
Deze keer zijn dat Pernilla en Haylen uit groep 4.
Pernilla heeft vorige week haar haar gedoneerd aan Sticthing Haarwensen. Er is maar liefst 30 cm
vanaf gegaan. Nog steeds zit haar eigen haar prachtig en ook een ander kind wordt nu blij
gemaakt met het haar waar een pruik van gemaakt kan worden. Hartstikke goed Pernilla! Voor
meer informatie kunt u terecht op www.haarwensen.nl
Haylen was er maandag als enige bij toen haar oma in huis met de rollator viel. Zonder aarzelen
heeft Haylen toen de hulp van de buurman ingeschakeld. Superknap! Gelukkig gaat het weer iets
beter met haar oma.

Paasviering
Op donderdag 14 april hebben we voor het eerst in drie jaar weer een Paasviering in de kerk!
We lopen die dag onder schooltijd met alle kinderen naar de Sint Bonifatiuskerk aan de
Contrabasweg. We kijken hier erg naar uit omdat dit de eerste keer wordt dat we hier met de hele
school een viering hebben.
Onze midden- en bovenbouwleerlingen lopen als maatje met een kind uit de onderbouw en
uiteraard gaan alle leerkrachten mee. Tijdens de viering voert groep 6/7 het Paasspel op.
Helaas kunnen er i.v.m. de beschikbare ruimte geen ouders aanwezig zijn.
Later op de dag hebben we in iedere groep een Paaslunch.
Verdere informatie over Pasen ontvangt u van de eigen leerkracht.

Coronarichtlijnen
Gelukkig zijn inmiddels vrijwel alle Coronarichtlijnen en regels losgelaten. Dat neemt echter niet
weg dat we nog steeds te maken hebben met behoorlijk wat besmettingen en uitval onder onze
leerkrachten wat organisatorisch flinke uitdagingen oplevert. Daarom ben ik op bepaalde vlakken
nog wat terughoudend om helemaal terug te gaan naar hoe het er drie schooljaren geleden
uitzag bij ons op school waarbij heel veel ouders ’s cohtends tussen 08.20 – 08.30 uur tegelijk de
school inkwamen. Dat was gezellig, maar in ons kleine schoolgebouw ook krap en druk.
Wat de afgelopen jaren ons heeft geleerd is dat kinderen heel goed zelfstandig naar de eigen klas
kunnen en dat het om 08.30 uur rustig is in de gangen en alle groepen direct kunnen starten.
Helemaal buiten de school blijven hoeft niet. Veel hulpouders (o.a. bieb, luizenpluizen en
schoolfruit) zijn weer actief in de school en ook na schooltijd zijn ouders welkom om even binnen te
lopen als ze een vraag hebben of om even met hun kind in de groep te kijken. Ook ouders van
startende kleuters mogen de eerste dag weer even mee naar binnen.
Bovenstaande betekent dus dat ouders ’s ochtends hun kind bij het schoolplein blijven afzetten.

Gratis zelftesten
We hebben op school nog een heleboel gratis zelftesten liggen. Deze waren oorspronkelijk
bestemd voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Inmiddels blijkt dat we er veel overhouden. Mocht u
(ook ouders van kinderen uit de lagere groepen) er een aantal willen hebben dan kunt u dit
aangeven bij de eigen leerkracht.

Vastenactie
Ieder jaar staan wij de periode na de Carnaval stil bij mensen om ons heen die het minder goed
hebben dan wij. Wij zamelen dan geld of goederen in voor een goed doel. Wij hebben dit jaar als
school gekozen voor Zending over Grenzen.

31 maart 2022

Als school willen wij graag ons steentje bijdragen door hulpgoederen in te zamelen. Er is veel nodig
voor alle mensen die gevlucht zijn, of continue in armoede leven. Daarom zamelen wij tot en met
maandag 11 goederen in bij ons op school.
In de bijlage bij dit bericht vindt u nogmaals de informatie over de vastenactie en het goede doel.

Zwerfboekenkast
Sinds dit schooljaar hebben we een ‘zwerfboekenkast’ in de middenruimte staan.
Hierin staan boeken die eigenlijk afgeschreven zijn, maar zeker nog een tweede (of derde) ronde
meekunnen. Kinderen mogen hier dus gratis een boek uitpakken en mee naar huis nemen.
Mocht u zelf nog boeken thuis hebben die u weg wilt doen dan kunt u die aan Angelique geven
zodat zij deze aan de zwerfboekenkast kan toevoegen.

Struiken op het kleuterplein
Voor onze tuintjes op het kleuterplein kunnen we nog wat struiken en planten gebruiken. Gaat u
binnenkort aan de slag in de tuin en planten of struiken wegdoen? Denk dan aan ons.
Woont u binnen loopafstand van school, dan kunnen we het bij u ophalen met een kruiwagen. Als
u verder weg woont zou het fijn zijn als u het naar school kunt brengen.
We zijn ook op zoek naar een kruiwagen, een spade en een schep.
Voor verdere vragen kunt u op Angelique afstappen of haar mailen: a.copier@kbscrescendo.nl

Kinderkleding en speelgoedbeurs
Zaterdag 2 april wordt tussen 10.00 en 14.00 uur een kinderkleding en speelgoedbeurs gehouden in
De Bazuin (Luitstraat 1). Meer info vindt u in de bijlage bij dit bericht.

